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التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يف  النشر  له  يسبق  مل  الذي  الكاتب  من  يرجى   •

املجلة إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  املجلة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  املجلة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف املجلة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي املجلة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
حترير  هيئة  إىل  املشاركات  مجيع  إرسال  يرجى   

املجلة على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

تفكرية  عالقة  واإلنسان  العامل  بني  اجلدلية  العالقة 
باألساس. عامل قبالتنا يصدمنا حبّدة فيكون ردُّ فعلنا على 
فعله استنهاًضا لقوانا الذهنية للتفكر به، والكشف عن 
تنهض  الفعل  وردِّ  الفعل  هذا  بني  ومن  أحاجيه.  وتفسري  مستوره، 
قوى  أن  على  يدّل  ممّا  الثقافات  وتزدهر  املدنيات  وتقوم  احلضارات 

ها مل ُتَصْب باإلرهاق والعقم. اإلنسان الواعية ال زالت على أشدِّ
فال ميكن التصور للحظة واحدة عامل من دون إنسان، أو وجود 
القرآنية  ثقافتنا  يف  احلقيقة  هذه  مصداق  وجند  عامل،  دون  من  إنسان 
والسّنية. ومن هنا جاءت مقاالت هذا العدد من "حراء" تدور حول 
بينهما  اجلدلية  العالقة  هذه  على  بالشواهد  واإلتيان  والعامل  اإلنسان 

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.
ومن أبرز هذه الشواهد وأعظمها "حممد"  الذي تألق قلم األستاذ 
ًرا للعامل وشارًحا ملغزى الوجود  فتح اهللا بالكالم عنه من حيث كونه مفسِّ
ومعىن اإلنسان. فمقاله يروي الظماء، ويسقي العطاش، إنه يستقي من 
ينبوع مساوي َثرٍّ فتنهال عليه األفكار، وتتداعى عليه املعاين ويتحول قلمه 
بني أنامله إىل عمود نوراين مغموس برحيق كوين عذب املذاق، فيوقظ 

عني الزمن عليه، وميأل كؤوس املعارف بشراب رسالته. 
فيه  يبني  آخر  مقاال  فريدف  العّبادي  أمحد  الدكتور  األستاذ  أّما 
الكبري  ولألستاذ  واملجتمع.  الفرد  يف  النبوة  آثار  مع  التعامل  مهمة 
د. حممد سعيد رمضان البوطي كالم عن الوهج الروحي يف حياة 
احلليم  عبد  الدكتور  األستاذ  إىل  إضافة  النورسي"،  "سعيد  األستاذ 
لبناء  مشروًعا  كوا  حيث  من  اهلجرة  عن  يكتب  الذي  عويس 
حضارة إميانية جديدة. وأما األستاذ الفاضل أديب الدباغ فيكتب يف 
مقاله "الضاربون يف األرض" عن أولئك الفتيان ذوي اهلمم العالية 
وهم يسيحون يف األرض حاملني شعلة اإلميان إىل كل مكان من هذا 
العامل. وقد أحتفنا األستاذ زغلول النجار بأحد مقاالته عن إعجازية 
ويف  الكرمي.  القرآن  يف  اإلعجازية  هذه  ودالالت  والنهار  الليل 
الشخصيات اإلسالمية حيدثنا األستاذ الدكتور عّمار جيدل عن ريادة 
املفكر اإلسالمي شيخ اإلسالم مصطفى صربي. أما عن املسافة بني 
"دايتون" األمريكية و"أبنت" التركية وعما يشتركان فيه وخيتلفان، 

فكان يف مقال لألستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غامن. 
نستطيع  "حراء"  من  العدد  هذا  مقاالت  به  توحي  ما  خالل  فمن 
التوكيد على حقيقة كون اإلنسان والعامل يشكالن وحدة واحدة مثرية 
يف  يدور  العامل  زال  فما  وقت.  كل  يف  اجلادين  املفكرين  الهتمامات 
دواخلنا مولًدا فيها أعظم اخلواطر واألفكار، وما زال العامل كتاًبا مغلًقا 
يف حاجة إىل املزيد من القراءة والتصفح، وما زال القرآن والسنة ميداننا 
باملساعدة على حتمل معاناة فهم العامل وإدراك مقاصده وغاياته، وال زال 
خطأه،  خطاه ويصحح  ليوجه  إىل "الوحي"  البشري يف حاجة  الذكاء 

وحيدوه يف رحلته الصعبة الطويلة غري املتناهية. 
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السنة الثانية - العدد (٥) ٢٢٠٠٦

 فتح اهللا گولن

املقال الرئيس

القـول الفصل األخري حـول حقيقة "اهللا والكون 
واإلنسـان" هو حلضرة حممد  الذي هو شجرة 
الوجود، والعلة الغائيـة لكتاب الكائنات، وأقوى 
صوت للدعوة إىل احلق تعاىل... إنه هو اُملخرب األخري "عن الغيب" 
وعن "غيب الغيب"، وهو املفسـر السديد لألشياء واألحداث، 
وهو املبّين للعالقة بني اإلنسـان واخلالق من غري أدىن لبس، وهو 
املوضح عيانا وجهارًا مقتضيات هذه املناسبات. هو املرشد إىل 
القرب الرباين؛ وهو األول واألقـرب إىل احلق تعاىل من جهة، 

واألخري واألعظم أمانة من وجهة أخرى.

صاحب القول الفصل
املالئكة انتظرته، واألنبياء بشـروا به، واألولياء مثراته اليت تقتبس 
منه النور. مشـكاة النبوة اتقدت به بدايـة، وبه أيضًا ظهرت 

زبدة معناها وحمتواها يف أى صورة وأْنوِرها. نوره األول سباق 
األنوار، وطوفان ضوئه األخري هـو ظهوره يف العامل اخلارجي. 
ومن جهة أخرى، هو فهرسـت اآلفاق واألنفس، ولب الوجود 
وعصارته، وأضوأ مثار شـجرة اخللق من حيث الغاية، وسـيد 

اإلنس واجلن أمجعني باسم اخلالق اجلليل.
هـو فوق الوصف أبدًا من حيث جوهره وموقعه، ال نظري له 
باعتبار ذاته، فريد الكون والزمان بأعماقه األخروية، وبرهان ظاهر 
بالرسالة اليت حيملها. شـهرته متتد إىل ما قبل آدم النيب، وضياؤه 
هلجت به األلسن من قبل وجوده، وقدوُمه -وقدمه تاج رؤوسنا- 
إحسان لإلنسانية مجعاء. وجوده أصفى لؤلؤة يف َصَدفة الوجود، 
ورسـالته أمشل الرساالت. علمه زبدة العلوم كلها، وعرفانه منبع 
نقي وصاٍف جيمـع حوله أضوأ الوجـوه، وأُفُقه كمرصد رع 
إليه األرواح الصافيـة املتطلعة إىل الالاية. العيون حظيت بقراءة 

]



األشياء على وجهها احلقيقي بفضل النور الذي نشره يف األرجاء. 
واآلذان اسـتمعت يف ترانيم أقواله إىل أنغام روحانية من جواهر 
الكلمات مل تسـمعها من قبل. وكم سـٍر ظهر عيانا بيانا، وكم 
فكٍر كدٍر صفا إىل الصفوة يف أجوائه. من رآه واسـتمع إليه زال 
عن روحه الصدأ، وانقشـع عن عينه الضباب. وما أن أخرب عن 
أوِل كِل أول، وآخِر كلِّ آخـر حىت ُعرف كل جمهول عجزت 
عن إدراكه عقول البشـر، وحتلى غري املعلوم بلباس العلم واملعىن، 
وأصبح الوجود كله قصيدة شـعرية تنشد على كل لسان، ونغما 

ر غاية اخللق ومقصده.  أبديا ُيَفسِّ
العلوم ما هي إال قطرة من حبر علمه، واحلكمة برمتها رشحة 
نزرة من شالل معارفه. األزمنة كلها ال تعدل حلظة من حلظات 
عمره. كرة األرض اليت ال تزن جناح بعوضة يف الكائنات، هي 
عامل يعدل الوجود بسر كوا مسقط رأسه. هو املقدم يف التعّين 
والربنامـج القدري، وهو صاحب القول الفصل األخري يف قضية 
النبوة، وهو الشارح احلقيقي للظاهر، وهو الناطق بأسرار الباطن. 
هو سلطان عرش النبوة َخبلقه خلقا مالئمًا لتلقي احلقائق العلمية 
والعقلية من روح القدس، وبشعوره الرحيب، وبإدراكه الرفيع، 
وبقلبه املنفسح ملا وراء امللكوت، وبسر استعداده لالطالع على 
مـا وراء الوراء. وهو أفصح ترمجان لعامل الرسـالة اإلهلية مبلغا 
مـا تلقاه إىل األرواح والعقول من غري عارض أو خلل، كجهاز 

استقبال نوراين منفتح على املاورائيات.
وهو -مع أن له خصوصيات ذاتية سـامية- خيربنا مبقتضى 
نبوته عن احلق تعاىل، وُيَعّرفنا به، بذاته وأمسائه وصفاته، وُيحّفز 
فينا الشـعور باملسـؤولية أمام احلق تعاىل. ومن هذه اجلهة هو 
معّرف ومعلم أكرب ُيَبّين ما ال َيبني ويشـعر أرواحنا مبا ال ُيدرك. 
أما من جهة تبليغ األحكام الدينية وتعليم القيم اإلنسـانية ومتثيل 
األسـس األخالقية، فهو ُمَشّرع موظف وواضع للقوانني وقول 

شارح حلقيقة احلقائق.

اجلامع بني الظاهر والباطن واألول واآلخر
إن النبوة والرسالة وحتت وصايتهما الوالية، كما أا متفتحة على 
الظاهـر، كذلك هي "ُمَفّتحة األبواب" على الباطن. وإن عقول 
هؤالء (األنبياء والرسـل واألولياء) أيضـًا قد اصطبغت بصبغة 
هذا املنصـب اإلهلي... لكنها تقف من ورائهم خبطوات، تنتظر 
األوامر منهم. إن عقًال مدركًا حلدوده -مثل عقوهلم- داخًال يف 

وصاية النبوة، يتنـور بـ"الروح األعظم" ويصري ُبعدًا مهما من 
أبعاد حقيقة اإلنسـان. ومبرور الزمان يبدأ باستشعار الباطن مع 

الظاهر، واآلخر مع األول.
وإن للوجـود ظاهرًا وباطنًا. الظاهر ُيـَرى بالعني وُيدَرك 
باحلواّس، وُيَقّوم بالعقل واملحاكمة العقلية. أما الباطن فال تفتح 
أبوابه إال من قبل اهللا ملن ُخِلق َجبهاز يستشعره، فيتم اإلحساس به 
صوتًا وَنَفسًا ولونًا ونقشًا خمتلفا عن الظاهر. فاألنبياء يستمعون 
إىل هذا الصوت والَنَفـس مبوجات خمتلفة األطوال مدى احلياة، 

ويتصرفون أبدًا مبقتضاه.
وإن حضرة سـيد األنام، عليه أكمـل التحايا، رمٌز وصوٌت 
للفائقية املطلقة من حيث جهازه اخلاص املتناسب مع حاله اخلاص. 
فاهللا ُيسمعه ما ال ُيسَمع، ويريه ما ال ُيرى، وُيقدمه على الروحانيني 
بإكسـاب روحه ماهية فوق الزمان واملكان أحيانًا، فيتقدم على 
املالئكة، أكرِم عباد احلق تعاىل، فيصل إىل "قاب قوسني أو أدىن". 
وله مكانة وَقـْدر متماٍد ووطيد عند اخللـق كدرجته عند احلق 
تعاىل؛ فإنه ما حاد عن االسـتقامة قيد شعرة يف عمره كله، وَوِثق 
به اجلميع من صديـق أو عدو، وبّلغ املخاطبني مبا ُأوحي إليه من 
احلـق تعاىل يف ائه الرباين، ومل ُيذكـر إال بالعصمة، ومل ُيعرف 
إال بالصـون اإلهلي، وقرأ -دائما- الطبيعة وما وراء الطبيعة قراءة 
سديدة، وفسرمها تفسـريًا صحيحا بروحه النرية وبفطنته النافذة 
املتفتحة على عوامل املادة وما وراء املادة؛ ولذلك هرع إليه من غري 
توان صاحب كل وجدان نظيف متنـزه عن أي حكٍم مسـبٍق، 
وخضعت له أعصى النفوس متردًا، واستسلمت له أذكى األدمغة 
قاطبة؛ إذ قرأت يف رسـالته غاية خلق العقل. وبفضله انسـلخ 
اإلنسـان من احليوانية واجلسمانية وتوجه تلقاء أفق يف مرتبة حياة 
القلب والروح. هو -باعتبار أفق الوجود- املفتاح السري للباب 
املوصل إىل الوجود اخلارجي، وهـو -باعتبار حتقيق اهلدف من 
خلق الوجود- اهلادي إىل الصراط املستقيم املويف إىل احلق تعاىل، 

ونبع شفاعة السعادة األبدية.
كل األنبياء الذين مضوا من قبله قد قالوا ما قاله... واألولياء 
واألصفياء من بعده كلهم أمجعون -وأحواهلم اخلارقة شـاهدة 
على دعواهم- صّدقوه وشهدوا على صدقه، وأقروا واعترفوا بأن 
حظوم هي منه. فإنه قد قال "اهللا" ولفت األنظار إىل التوحيد. 
وإن أصوات األنبياء واملرسـلني وأنفاسهم، ومشاهدات األولياء 

واألصفياء وكشوفام طرًا، تؤيده وتسنده. 
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وكان صرحًا لإلميان... يعيش ما يقوله مبعياٍر أدّق من شعرة 
شطرت أربعني مرة، ويزن تصرفاته مبوازين اآلخرة الدقيقة، وحييا 
حياته يف عمق كأنه يرى اهللا، ويف عمِق رؤيِة اهللا له. هو األرهف 
حساسية يف تصرفاته، واألعظم جّدًا يف املسؤولية، ويسعى حثيثا 
يف أثر حسـن العاقبة وال حييد طرفة عني عن اهلدف، بل يهرع 
أبـدًا إىل النقطة اليت اختري هلـا... وإذ يهرع إليها، ميد للجميع 

خطوط املعاين ُحزمًا ُحزمًا من الروابط بينه وبني اهللا تعاىل.

شارح معىن الوجود
وهو الذي شـرح معىن الوجود فربطه بصاحبه احلقيقي، وبّين 
َرنا مرارا بأننا  احلكمة املكنونة يف لب األشـياء واألحداث، وذكَّ
لسنا وحيدين هنا، فشـرح صدورنا بإشعار أرواحنا بأننا حتت 
الرعاية الربانية، وأزال الوحشـة من نفوسـنا ومسا بأرواحنا إىل 
العلياء بنفحات أنسـه، وسقانا مشاعر السكون واالطمئنان اليت 
نشـعر ا يف ربوعنا وبني أهلينا. فإن كنا حنس بأن كل شيء يف 
حمله يف هذا املأوى الدافئ، وإن كانت قلوبنا ختفق بعشق احلقيقة، 
وإن كنا نطلق أنظارنا يف آفاق الكون الشاسعة مفكرين متأملني، 
فهـذا كله بفضل النور الذي أوقـده يف عقولنا. وكل ما نعرفه 
عن اإلنسان والوجود والكائنات برمتها، فهو تفصيل ملجمل ما 

أودعه يف نفوسنا، ومنو لبذور احلقائق اليت بثها يف أرواحنا.
هو باين اإلنسـانية من جديٍد، وال يزال، وسيبقى بانيًا، يف 
أمسها ويومها وغدها. وكما بدل يف عصره حبملة واحدة، وبنفخة 
واحدة، مفاهيَم ضالًة، وسلوكيات غري إنسانية، واحنرافاِت سوِء 
األخالق واملزاج املغروسة يف الطبائع من آالف السنني، فسُيسِمع 
صوته -يقينًا وحقًا- للجموع املنفلتـة، املنفرط عقدها اليوم، 
ويضبطهم بضوابطه إن عاجًال أو آجًال، ويظهر قوة رسـالته... 
ومسِّه -إن شـئت- جتديد القراءة السديدة والتفسري الصائب يف 
حقيقة (اإلنسان والكون واأللوهية) مرة أخرى، واختاذ اإلنسان 

موقفا يناسب دوره الالئق به يف الوجود.
لقد ُأرسل حضرة سيد األنام (عليه ألُف ألِف صالة وسالم) 
برسـالة تتعلق بكل أحد وكل شيء. وكان يويف وظيفته حقها 
ويؤديها بعمق فتمتلئ حببـه األفئدة وتنجذب إليه القلوب. فهو 
يتفتق تكامًال شاسعًا يف خلقته، وصدقا منقطع النظري يف تصرفاته، 
وربانية تتجاوز جوانبه املادية دائمًا يف سـلوكياته. وهو -فوق 
هذه اجلماليات الظاهرية الباهرة- صاحب أخالق رفيعة مل يطلها 
أحد، مساها القرآن الكرمي بـ"اخلُلق العظيم".. حىت إن َمن يدخل 
رحابه ملرة واحدة من غري أحكام مسـبقة، ال بد أن يدخل حتت 

تأثريه ويتعلق به إىل أبد. وعنده -مع هذه املحاسن واملعايل- بيان 
يأخذ باأللباب؛ فإذا تكلم أبكَم أمهَر ُحّذاق اللسان، فيغوصون 

يف مراقبة السكوت، وينجرفون يف تيار جذب قوله.

هيبته عليه الصالة والسالم
وإليك شـيئًا من تفصيل ما قلناه آنفا: لقد وهبه اهللا تعاىل السعة 
يف خلقته الداخلية واخلارجية، فهـو مهيب يف تواضعه، جذاب 
يف شـخصيته... حىت إن َدَخَلْت إىل حضرته أشدُّ النفوس كربًا 
وغرورًا، ارتعشْت من هيبته، وتصرفت بغري ما نوت وتصورت؛ 
وإن رسل كسـرى املتكربين ذهلوا وُأجلموا حيال صرح املهابة 
هذا. ومع هذه اهليبة، وهـذا اجلد والوقار، كان فيه لني عجيب 
جيذب إليه النفوس، حـىت لَيحس من يعرفه عن قرب بأنه أقرب 
إليه من الولـد واألم واألب وكل حبيب، بل يكاد "يدِمن" عليه 
فال يود أن يغادر جملسـه أبدًا. أحواله وتصرفاته كلها تبث ثقة 
عميقة يف القلوب، وأقواله وأفعالـه ومالحمه تدل على حضوره 
الدائـم أمام اهللا تعاىل. يبث األمان دومًا، وينشـر االطمئنان يف 

اجلميع ُحَزمًا وُرَزمًا.
فقد ُعرف باألمني أوًال وآخرًا... فاألمن يشـع من نظره، 
وكالمه يدور بال توان حول األمن، ويف حضوره تسمع نغمات 
األمـن. وكانت تصرفاته وعقله وروحـه وعواطفه ومنطقه يف 
توازن وانسجام تام. وإن ذكاءه املتقد، وفراسته السديدة، وثباته 
الذي ال يعرف التردد، عزمه وإقدامه، إستراتيجيته املحرية للعقول 
مـع جتنبه الكذب واخلداع، صربه وثباته حيال أشـد األهوال، 
وتبسـمه يف وجه املصائـب، وقراءته للملّمات قـراءة صائبة، 
واسـتخالصه منها عربًا ملء الكتـب، وحلمه الوطيد، ووقاره 
الراسـخ حيال األحوال املوجبة ألشد العنف والغضب واحلّدة، 
هلي نبذة يسرية من خصاله وخلقه اليت تربز شخصيته املتميزة بني 
البشرية، وتفصح عن مقامه ومكانته ووقفته الفريدة اليت تناسب 
هذه املكانة السامية. فله املواقف البطولية حيث يضطرب اجلميع 
ويذهلـون، إذ تتبدل ا اهلزمية إىل الظفر، والفر إىل الكر، فترفل 
رايات النجاح اإلستراتيجي يف ِخَضمِّ املعارك ودخان احلروب.

كان بني أهله رب عائلة ال نظري له وال شبيه، وبني أصحابه 
معلِّمًا ومرشدًا كامًال يدلف شغاف قلوم بلينه األخوي، وهاديًا 
سديد الرأي ال خيذل من اتبعه، وخطيبًا سيدًا على الكالم، ذا قلب 
رباين، وحكيما أستاذًا يف استخدام العقل، ورئيس دولة مل يعرف 
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مثله، وقائدا عظيما حيول اهلزائـم إىل انتصارات حبملة واحدة. 
فأنواع الكماالت كلها تبلغ فيه الذروة العليا، لكنه يتصرف أبدًا 
بني الناس كفرد من الناس، ويعد نفسه واحدًا منهم، فيؤذيه -من 
كثرة تواضعه- أن ُيسـند الناس إليه –أدبا منهم- مقامات رفيعة 
هو حقيق ا أصال، فيحـذر أصحابه بني فينة وأخرى من ذلك 

حتذيرًا شديدًا قد يصل إىل حد التوبيخ أحيانا.
كان مبثابـة "علة غائية" للوجود، لكنه ما كان يوليه اهتمامًا 
بقدر جناح بعوضة. رفع السالطني إىل العروش وألبسهم التيجان، 
لكنه عاش زاهدًا أشد الزهد، فكأنه صائم عن الدنيا؛ فأشبع ومل 
يـأكل، وألبس ومل يلبس، وهتف بالشـكر مئات املرات حيال 
قطرة من نعمة، مسشـعرا فضل اهللا عليه وإحسانه على الدوام. 
فهو يسـابق املالئكة يف مضمار املعرفة الربانية واملحبة واخلشية. 
أجـل، كان يف الدنيا، لكنه مل يكـن دنيويا، بل كان يف طريق 
العقىب... بل مل يكن مرتبطـًا حىت بالعقىب أّوال وبالذات، ذلك 

ألن قلبه كان معلقا بربه، وعينه 
يف آثاره ويف أمسائه احلسىن اليت 
تضفي على آثاره ألوانًا وصورا 
وحماسن شـىت. كان ينظر إىل 
للعقىب،  خليـج  وكأا  الدنيا 
يزرع  مزرعة  وكأـا  ويراها 
فيها وحيصـد، وحييل احلاصل 
َيُهـبُّ  وكان  اآلخـرة.  إىل 
كالرياح اليت  ويغـدو  ويروح 
حتمل البذور وتطري ميينا ومشاًال 

لتودعها أمانـة للفلق والنماء، فكان يعتـين بالفقراء ويرعاهم، 
ويطعـم اجلياع، وكثريًا ما يبيت هـو جائعًا خاوي البطن. إنه 
سلطان عاَلَمي الدنيا واآلخرة، لكنه إذ ارحتل إىل ربه، مل يورث 
أهله قصرًا وال عقارًا وال ماًال وال ريشـًا. فقد عاش عيشة تليق 
به، وقّوم الدنيا تقوميا يناسب شخصيته، ورحل منها رحلة توافق 
مكانته وعظمته. ومعلوم أنه مل يكن تاركًا للدنيا متاما، كما أنه 
مل يكن جامعا هلا ومشـغوال ا قط. فإنه كان يهتم بالدنيا بقدر 
حجمها وفنائها، ويهتم باآلخرة وما وراء اآلخرة حبسب خلودها 

وسرمديتها، فيتخذ موقفه منهما بناء على هذا التصور.

ومـع مهابته الرائعة املحرية للعقول احلاصلة من علّو األصالة 
ومسـّو النجابة وِصلته الوثيقة باحلق تعاىل، كان متواضعًا أشـد 
التواضع وكأنه جيمع بني األضداد، حىت إن من ال يعرف خصاله 
وسـجاياه املذكورة آنفًا، كان حيسبه من آحاد الناس. كان ال 
يعري اهتمامـا بتعظيم أصحابه وتوقريهم له، فيقعد معهم ويأكل 
ويشرب، ويسـتر عنهم فوارقه وخصوصياته السامية اليت تفرد 
ا عنهم أشـد الستر حىت ال يشعرهم بالتمايز، ويريح َمْن حوله 
أحيانًا مبَُلح مـن ألوان التجليات اجلمالية مـن العربة واحلكمة 
واملـزاح أحيانا لكي ال يثقل عليهم عبء ما يف طبعه من املهابة 
والعظمـة واملخافة؛ فهو يزين ِعّزَتـُه بالتواضع، ويلطِّف مهابته 
بالشفقة، ويقدم لونه الناسـويت(١) ليزيد حالوة إىل شهد مقامه 

وحلو طعمه.
كان حليمـا ومأمونا ورزينا، لّينا أعظم اللني حىت يف األحيان 
اليت تستفز فيها وتثار مشـاعر احلقد والكره والغضب، فيخفف 
الغيظ،  َة  وِحدَّ الطيش  شـدة 
ويسـّكن بنظرة واحدة عداوة 
ألـدِّ أعدائه؛ وكان كلما أريد 
سـحبه إىل موقف اخلصم قفز 
إىل موقـع اَحلَكم. كان عفّوًا 
ومسحـًا ما مل ُتنتهك حرمة هللا 
تعاىل أو يهضم حق عام. ويف 
األمثلة  مئات  النبوية  السـرية 
وصفحه  عفوه  والشواهد على 

ومساحته.

وفاؤه بالعهد عليه الصالة والسالم
وما كان له نظري يف الوفاء بالوعد؛ فلم خيلف وعدًا قط ولو مرة 
واحدة، ومل يرجع عن قول ألبتة، ومل يقل شيئًا مث خالفه، أو نطق 
بشيء خالف الواقع حىت وإن كان إمياء، سواء قبل البعثة أو بعد 
نيله شرف النبوة. فسريته صرح لألمانة والصدق والوفاء، وحزمه 

ضد من خيون العهد وامليثاق معلوم ومشهور.
كان سـلطان عامل البيـان، ولقد بلغ جوهـر القول قيمته 
احلقيقية على لسانه. مل ميسك بيده قلما وال قرطاسا، ومل تطالع 
عينـاه كتابا، ومل جيلس يف حلقـة درس، ومل حيتج قط إىل أن 
يقول ألحد "أسـتاذ"، بل كان أسـتاذ الـكل يف الكل، وما من 
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شيء يستطيع أن ميس أسـتاذيته الكلية. ويف هذا صيانة من اهللا 
ألوامره اإلهليـة أوًال، وصيانة ِلَمَلكات النيب الفطرية ثانيا وتاليا، 
من التأثريات والتصورات اخلارجية، حىت ال ُتَكدِّر املكتسـباُت 
الذهنية واملعلوماُت اَألجنبية تفسَري األوامر اإلهلية، وال تتلّون بلون 
غري لوا، أو تصب يف قالب غـري قالبها. فكان أميا ذا املعىن 
-ونفوسنا فداء لذاك األمي-، ولكن له أقوال وأحكام وقررات 
يف شىت الشؤون من أمور الدنيا والعقىب -باعتباره أستاذ الكل- 
حريت وأدهشت الكل؛ بدء ِمن املتبحِرين يف العلوم وامتدادا إىل 
فحول العباقرة، وإىل العقول الضليعة يف الفلسلفة، وإىل النفوس 
الصافية واألرواح املسـتنرية. والتاريخ يشهد أن أحدًا مل ينل من 
رصانة بيانه، أو يقدح يف حكم له، أو يتجاسـر على أن ينتقص 

من إجراء له.
يعترض  مل  متأللئا،  نقيا  للعلم  وحوضا  للمعرفة  خزينة  كان 
أحد على ِإخباره عن األحداث الغابرة، وال إخباره عن شؤون 
إىل  العائدة  واألعراف  والتقاليد  والثقافات  واملذاهب  الديانات 
رسول  ألنه  يعترض،  أن  ألحد  كان  وما  التاريخ،  يف  بائدة  أمم 
اهللا، ومصدر علمه السديد الذي يصب يف ذلك احلوض وتلك 
وصاحب  بيان  سلطاَن  البيان  يف  فكان  تعاىل.  اهللا  هو  اخلزينة، 
القول الفصل، وكان يف املنطق صرَح حماكمة، ويف الفكر حبرًا 
عباراته  إن  العاملية.  رسالته  ورحابة  مهمته  لضخامة  كفؤا  حميطًا 
من السالسة واالنسياب، وبيانه من الوضوح والفصاحة، وأسلوبه 
حقائق  عن  يعرب  أن  يستطيع  حبيث  والبهاء،  والتلون  الغزارة  من 
ملء األرض يف مجلة أو مجلتني، ويضّمن شؤونا َتَسُع املجلدات 
يف كلمات، وينطق جبواهر، وأميا جواهر، ليودعها عند أساطني 
التفسري والتأويل. ويف حديثه: "أعطيت جوامع الكلم"(٢) إشارة 

منه إىل هذه الرحاب الفسيحة.
وكان الناس ميطرونه بوابل أسئلتهم يف كل شأن من كل جهة، 
فريد عليهم من فوره بغري أدىن تلكؤ. كالمه سهل يفهمه السواد 
األعظم، ويعرب عن مقصوده بعيدًا عن التشـوش أو التشويش يف 
إجياز صاف وسّيال. وحني يتكلم يراعي مستوى املخاطبني لكي 
يفيدهـم، من عامل وجاهل، وذكي وغـيب، وقليل خربة وخبري، 

وشاب وكهل، ورجل وامرأة، فَيبعث االطمئنان يف قلوم.
وإن أقواله وخطبه كثرية، حيث خاض يف شؤون خمتلفة، وحلل 
موضوعات متنوعة، لكنه مل جيانب احلقيقة والواقع يف أي من أقواله 
وأفكاره. فلم يستطع أحد أن يلحظ على بياناته وأقواله ما خيالف 

الواقـع، حىت إن ألد خصومه الذين يترقبون زلة منه ليوقعوا به، مل 
جيرؤوا على إسناد الكذب إليه، بل عجزوا عن ذلك.

واحلق أن من صان لسانه وكل تصرفاته عن خمالفة الواقع صونًا 
أدق من الشعرة، من طفولته إىل شبابه، مث إىل سن تشرفه بالنبوة 
يف األربعني، ال ُيتصور أن يقوم بادعاء النبوة زورًا. وإن تصورًا 
كهذا شـيٌء يتجاوز اإلمث إىل تعصب كفري أعمى، واستهانة 
بالعقـل واملنطق. هذا، وإن تبليغاته وموضوعات أحكامه رحيبة 
وسعت املاضي واحلاضر واملسـتقبل، وحمتوياا متنوعة تتعدى 
عقول البشر: فهو يتكلم يف العقائد، ويضع األحكام يف العبادات، 
ويتحـدث يف الشـؤون االجتماعية واالقتصادية والعسـكرية 
واإلداريـة، وينّفذ ما يقول، وجيين مثـرات ما ينفذ، ويتخذ من 
التاريخ شـاهدا على صواب األسـس اليت وضعها فيودع هذه 
الشـهادة أمانة يف الضمائر املنصفة البعيدة عن األحكام املسبقة، 
وبعد ذلـك يصّدقه خبتم التصديق آالُف املفسـرين واملفكرين 
واخلرباء املتفننني يف فنون كثرية، ومئات الفالسـفة، على ما قال 
قول، وعلى األسـس االجتماعية واالقتصادية والنظم العسكرية 
واإلداريـة، والقواعد التربوية اليت وضعها. وزد عليهم مجيعًا أن 
ماليني األولياء واألصفياء يؤيدونه تصديقًا يف كل حكم ويف كل 
بيان هلم، ويهتفون أـم بلغوا املراتب واملقامات دايته. لذلك 
فإن من يقول له "ال"، فهـو إما خمبول ال يدري ما يقول، وإما 
بائس بسوء احلظ مغسـول الدماغ. فما شهد املاضي واحلاضر 
أحدا مثله استطاع أن يقول شيئًا أو يضع أحكاما ثابتة يف مسائل 
كثرية خمتلفة، وال سيما يف موضوعات تتطلب حنكة واختصاصا 
ومهارة، فيدوَم طريًا ونديًا أبدًا مع الدهر. وكما نّبه بديع الزمان 
النورسي رمحه اهللا: "إن اإلنسان قد يستطيع أن يقول شيئًا ذا بال 
يف بضعة فنون أو علوم. لكن حضرة ذاته صلى اهللا عليه وسـلم 
أدىل بدلوه يف شـؤون دقيقة تتعلـق بالوجود واألحداث كلها، 
وقال أقـواال نافذة يف كل زمان ومكان، وبأسـلوب بديع يف 
املهارة واحلكمة، وباطمئنان من غري تردد وتلّكؤ، ال ميلك حياله 
من رآه وعرفه، ومن مسعه فأنصت إليه من غري حكم مسـبق إال 

أن يقول: "آمنُت وصّدقُت". 

الترمجة عن التركية: عوين عمر لطفي أغلو  (*)
اهلوامش

الناسوت: الطبيعة البشرية.  (١)

البخاري، اجلهاد ١٢٢؛ مسلم، املساجد ٦.  (٢)
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عانت البشـرية كثريا -وال تـزال- يف جمال العلوم 
اإلنسـانية واالجتماعية من جراء عدم االسـتبصار 
مبعامل ومسات اإلنسان السـوي واملجتمع السوي، 
اللَذين ينبغي أن يشـكال الوحدة القياسـية الـيت جيب أن ُيتيّمم 
شطرها باملناهج والربامج التربوية، وكذا مبختلف أنواع الكسب 

العلمي والعملي يف املجاالت االجتماعية.
ولذلك نرصد يف خمتلف حقب تاريخ البشرية املعروف، كثريا 
من التخبطات وأضرب اخلرص يف املجاالت التربوية واالجتماعية 

واإلنسانية بسبب غياب هذا الوعي األساس.
وتأيت األمهية البالغة للوحدة القياسية الدالة على حالة السواء، 
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دراسات إسالمية

أ.د. أمحد العبادي*

لتأسيس المنهاجي لعلم التعامل مع آثار النبوة
ف ا

تئنا
 اس

حو
لتأسيس المنهاجي لعلم التعامل مع آثار النبوةن

ف ا
تئنا

 اس
حو

ن

ِظلُّ عصًا معوّجة ال يستقيم،ِظلُّ عصًا معوّجة ال يستقيم،
فكيف يستقيم ظلُّ إنسان معوج النفس ومنحرف القلب ...فكيف يستقيم ظلُّ إنسان معوج النفس ومنحرف القلب ...

* * ** * *
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من كون التعـرف على حاالت االختـالل واالحنراف ال ميكن 
بدوا، كما ال متكن بدوا معاجلة هذه االختالالت واالحنرافات. 
وهذه حقيقة ماثلة يف خمتلف جماالت العلوم املادية واإلنسانية، غري 
أا أجلى وأظهر يف العلوم املادية البحتة منها يف العلوم اإلنسانية.

ولنأخـذ مثاال على ذلك علم الطـب. فهذا العلم يتَمفصل 
حول حماور ثالثة:

١-العلم باجلسـم وأعضائه يف حالة السواء، والتعرف عليه 
مشوال وعلـى وظائفه، مث التعرف علـى أعضائه تفصيال وعلى 

وظائفها، وهو علم األناتوميا واهليستوسيتولوجيا.
٢-العلـم حبـاالت االحنـراف والقصور الـيت تطرأ على 
اجلسـم وعلى أعراضها وأوصافها وأمسائهـا تفصيال، هو علم 

السيميوباتولوجيا.
٣-العلم بكيفية رد حاالت االحنراف إىل السواء مرة أخرى 
بالصيدلة أو باجلراحة، وهو علم الفارماكولوجيا وعلم اجلراحة.
والعلمان الثاين والثالث يتفرعان عن العلم األول، إذ لوال العلم 
حبالة السواء وضبطها ملا أمكن الوقوف على حاالت االحنراف مث 
ملا أمكن ردها إىل حالة السـواء بعد ذلك مرة أخرى؛ إذ كيف 
ُيَردُّ االختالل إىل السواء إذا مل ميكن التعرف عليه؟ وهو أمر غري 
وارد ما مل تكن حالة السـواء الشاهدة معروفة بتفصيل وتدقيق 

حبيث يسهل تبني التغريات اليت تطرأ عليها ذاتا وأداًء.
غري أن هذا -وكما سلف- رغم وضوحه يف العلوم البحتة الكونية 

فإنه ليس بالوضوح نفسه يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

يوطبيات وأبطال
لقد حاولت البشـرية يف خمتلف مواقعها عـرب تارخيها املمتد أن 
حتل إشـكال الوحدة القياسية على الصعيد االجتماعي من خالل 
إنتاج "يوطبيات" حول طبيعة ومكونات املجتمع الفاضل واملدينة 

الفاضلة، وعلى الصعيد التربوي من خالل إنتاج مفهوم البطل.
أمنوذجـا على املحـاوالت يف اجلانـب االجتماعي، جهود 
أفالطون يف "املدينة الفاضلة" وجهود القّديس أغوسطني يف "مدينة 
اإلله" وجهود الفارايب يف "املدينـة الفاضلة" أيضا. وكذا جهود 
كارل ماركس وبعده لنني وكذا تصورات كل من ستالني وهيتلر 
وموسوليين للمجتمع الفاضل؛ وهي يوطبيات جّرت لعدم مواءمتها 

لطبيعة اإلنسان والكون على العاملني وباًال غري قليل.
وأمنوذجا على املحـاوالت يف اجلانب الفردي ما يوجد يف 
األعراف املصرية واإلغريقية واهلنديـة والصينية ويف حضارات 

بالد الرافَدين وكـذا يف احلضارة الرومانية مـن إقامة النُّصب 
والتماثيل ألشخاص خمتارين يرفعون إىل مصاف األبطال ليكونوا 
مثـال تربوية يعاد إنتاجها، غري أن ضعـف املؤهالت اإلدراكية 
واآلليات التفّكيكة مل يكن ميكن من الرسـم العلمي والوظيفي 
ملعامل شـخصيام ومسات نفسيام ومراحل مسارام، مما كان 

يؤدي يف كثري من احلاالت إىل االحنسار يف التقديس.
وميكن رصد الظاهرة نفسها يف كتب "البانتاتوك" واألبوكريف 
اليهوديـة اليت تبّنت بعضها النصرانية. وقد اسـتمر هذا اخلط يف 
احلضارة الغربية املعاصرة إذ يلحظ اسـتمرار البحث عن األبطال 
إلرسـائهم مناذج حتتذى وصب مسات شخصيام األساسية يف 
املناهج التربوية. غري أن هذا النهج كذلك مل حيقق لغياب االستبصار 

حبقيقة اإلنسان السوي ودوره الكوين إال نتائج جزئية.

تقديس أم حرمان من مثرات النبوة؟!
ساهم اعتقاد طوائف كثرية من النصارى بأن املسيح ابن اهللا (!) 
 ، م الكلي أو اجلزئي من التأسـي بنيب اهللا عيسىيف حرما
ـى مبن هو ابن اهللا؟! فكان هـذا االعتقاد متيحا  إذ كيف ُيَتَأسَّ
هلامش غري قليل من راحة الضمري -ولو يف حالة املخالفة لتعاليم 
املسيح - عند إنسـان حضارة "Christendom" على حد 
تعبري "مارشـال هودسون" ألن ذاك ابن اهللا، وإذا أخطأ اإلنسان 
العادي يف اتباع جوانب مـن تعليماته فال حرج(!) األمر الذي 
حاول القديس "بينيديكت" استدراكه يف قانونه التربوي املشهور 
"Code de St Benedict"، غري أنه لصرامته الشديدة كان غري ذي 

ا. قابلية للتحقق خارج بعض األديرة املحدودة جدًّ
وميكن رصد القطائع نفسها بني النيب واألتباع -وإن بشكل 
مغاير- يف ديانات أخرى بسـبب رفع النيب فوق مصافِّ البشر؛ 
بـل ورمبا إحلاقه يف بعض األحيان مبصـاف اآلهلة؛ مثل ما جاء 
يف قوله تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيـٌر اْبُن اِهللا َوَقاَلِت النََّصاَرى 

اْلَمِسيُح اْبُن اِهللا﴾ (التوبة: ٣٠).

ى به اإلسالم وردم اهلوة بني املتأسي واملُتأسَّ
حني نبحث إشكال التأسـي يف القرآن املجيد ويف السنة النبوية 

املطهرة جند َمتحورا حول املحاور الكربى اآلتية:

١-النيب بشر عبٌد هللا مثل البشـر، غري أنه اصُطفي بعلم اهللا 
ليوَحى إليه

وجنـد ذلك يف آيات كثرية من كتاب اهللا منها قوله تعاىل: ﴿ُقْل 
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إِنََّما أََنا َبَشـٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ أَنََّما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن 
َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا﴾ 
(الكهـف: ١١٠). وقوله : ﴿ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشًرا 

َرُسوًال﴾ (اإلسراء: ٩٣). وقوله عز من قائل: ﴿َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن 
َعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اَألْسَواِق َوَجَعْلَنا  اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ إِنَُّهْم لََيْأُكُلوَن الطَّ

َبْعَضُكْم لَِبْعٍض ِفْتَنًة أََتْصِبُروَن﴾ (الفرقان: ٦).
وتثبيتا هلذه احلقيقة قال : " أجلس كما جيلس العبد وآكل 
كما يأكل العبد، فإمنا أنا عبد"(١). وقال عليه الصالة والسـالم: 
  إمنا أنا ابن امرأة مـن قريش كانت تأكل القديد"(٢). وقال"
منعا ألسـباب إنتاج الفجوات السابقة(٣) بني األنبياء واملؤمنني: 

"ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح ابن مرمي"(٤).
وعموما فإننا جند يف القرآن املجيد التأكيد على عبودية األنبياء 
عليهم السالم، سـدا لكل ذريعة قد تؤدي إىل إحداث هوة بني 
النيب واملؤمنني. فقال  حكاية عن املسـيح : ﴿َفَأَشاَرْت 
إِلَْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيًّا  َقاَل إِنِّي َعْبُد اِهللا 
آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبيًّا﴾ (مرمي: ٢٩-٣٠). وقال تعاىل: ﴿َوَوَهْبَنا 
ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد إِنَُّه َأوَّاٌب﴾ (ص: ٣٠). وقال عز من قائل: 
ْيَطاُن ِبُنْصٍب  ـنَِي الشَّ ﴿َواْذُكْر َعْبَدَنا أَيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّ

َوَعَذاٍب﴾ (ص: ٤١).

٢-التأسي يف القرآن املجيد يتم بالنظر إىل النيب املثال، فبالنظر 
إىل احلال مث العمل على االنتقال من احلال إىل املثال

قال تعاىل يف معرض الـكالم عن نبيه إبراهيم  وعن أتباعه 
اُخللَّص: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسـَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَهللا 
َواْلَيْوَم اآلِخَر﴾ (املمتحنة: ٦). وقال  عن خامت النبيني سيدنا حممد 
: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو 

اَهللا َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اَهللا َكِثًريا﴾ (األحزاب: ٢١).
فاألنبياء إذن مثال هاد ملن قام يف قلوم الشوق والتوق إىل ما 
 . وجتلى هذا الشوق وذاك التوق بالذكر الكثري له  عند اهللا
واألنبياء هم الوحدة القياسية املرجع اليت متثل حالة السواء الشاهدة 
اليت ينبغي أن يرصد من خالهلا احلال لكي يتم العمل العامل املهتدي 
على نقله إليها. فهو إذن شـوق وتوق وذكر كثري ونيب شـاهد 
وعمـل دؤوب عامل ففضٌل من اهللا كبـري مع وجوب االنتباه إىل 

العقابيل احلائلة دون هذا اإلجناز الضخم (التأسي) الذي عليه يقوم 
حتصيل السعادتني يف النشأَتني بالتوكل على اهللا تعاىل.

٣-النيب شاهد وشهيد ُمَؤيَّد
النيب هو الوحدة القياسية الشاهدة اليت متثل حالة السواء يف املجال 
اإلنساين واليت بالنظر الواعي إليها يتم التعرف على االختالالت 
اليت يف هـذا املجال مجعا وإفرادا. بذلـك حيصل إمكان العمل 
على ردها إىل حالة السـواء، وتلك نعمة مـن اهللا ُجلَّى؛ حىت 
إذا متت إفادة األمة من النيب فإا بدورها تصبح وحدة قياسـية 
علـى الصعيد االجتماعي واحلضاري ميكـن التعرف عليها من 
ن  خالل التعرف على االختالالت يف هذه األصعدة ومن مث ُيمكِّ
هذا التعرف من العمل على ردها إىل حالة السـواء(٥) وهذا هو 
ما يتجلـى يف قوله تعاىل: ﴿َوَجاِهُدوا ِفـي اِهللا َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو 
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَِبيُكْم إِْبَراِهيَم  اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
اُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن َقْبُل َوِفي َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا  ُهَو َسـمَّ
َالَة َوآُتوا الزََّكاَة  َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشـَهَداَء َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ
َواْعَتِصُموا ِباِهللا ُهَو َمْوَالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصريُ﴾ (احلج:٧٨). 
ويف قوله : ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسـًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء 

َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾ (البقرة: ١٤٣).
وحىت يكون النيب بعد اصطفائه هلذه الوظيفة التكوينية اخلطرية 
قادرًا على االضطالع ا، يكون إنعام اهللا بالتأييد. قال تعاىل يف 
معرض الكالم عن الرسل عامة ومن اتبعهم من املؤمنني: ﴿َكَتَب 
اُهللا َألْغِلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي ِإنَّ اَهللا َقِويٌّ َعِزيٌز  َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن 
ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم 
َأْو أَْبَناَءُهـْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشـَريَتُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم 

اِإلميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه﴾ (املجادلة: ٢١-٢٢).
وقال  عن نبيه عيسى : ﴿ِإْذ َقاَل اُهللا َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم 
اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس﴾ (املائدة: 
١١٠). وقال تعاىل عن نيب اخلتم : ﴿َوِإْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ 

َحْسَبَك اُهللا ُهَو الَِّذي أَيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِننيَ﴾ (األنفال: ٦٢).
كما أن النيب هلذا القصد -قصد أن متُثل فيه الوحدة القياسية 
الشاهدة- ُيصنع ظاهرًا وباطنا على عني اهللا. وقال  عن نبيه 
موسـى : ﴿َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾ 
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  (طه: ٣٩). وقال تعاىل: ﴿َواْصَطَنْعُتَك لَِنْفِسي﴾ (طه:٤١). وقال

عن خامت النبيني: ﴿أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك  َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك 
 الَِّذي أَْنَقَض َظْهَرَك  َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴾ (الشرح:١-٤). وقال 
 يف هذا املعىن: "أّدبين ريب فأحسن تأدييب"(٦). فكانت النتيجة 
يف حقه  هي قوله تعاىل: ﴿َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ (القلم:٤).
ومـن أجل ذلك كان اتباعه والتأسـي به  هو املرقاة إىل 
مرضاة اهللا وحمبته. وقال عز من قائل: ﴿ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا 

َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا﴾ (آل عمران:٣١).

حنو استئناف التأسيس املنهاجي لعلم التعامل مع آثار النبوة
إن مكونات علم التأسي منتثرة بفضل اهللا يف سجالت السنة النبوية 
املطهرة وجمامع التفسري ومصنفات علم التزكية والتصوف وكذا 

يف كتب الفقه واألصول وال حتتاج إال إىل اجلمع واملنهجة.
فاآليات املباركة يف كتاب اهللا الكرمي قد ألقت األنوار حول 
الصفات املحورية لألنبياء والرسل ويف مقدمتهم إمامهم وخامتتهم 
سيدنا حممد . كما أن املصنفات يف الشمائل النبوية ويف دالئل 
النبوة قد ألقت األضواء على شهادته  وعلى هديه عليه الصالة 
والسـالم. كذلك، فكتب السرية عامة قد حاولت رصد حياته 
الشريفة  بدقائقها وتفاصيلها، فحصلت عندنا حبمد اهللا جمامع 

ما حتتاج إال إىل التثمري والتوظيف.
وميكن تبيُّن املعامل الكربى لعلم التأسي على املستويني الفردي 

واجلماعي كما يأيت:

١-الوحدة القياسية على املستوى الفردي
لقد سـاد بني املسـلمني يف األزمنة األخرية من تارخيهم، على 
خالف ما كان عليه األمر يف عهد الصحابة الكرام ، التعامل 
التّربكي مع آثار ودالئل النبوة ومشائل النيب  وسـريته العطرة 
عليه الصالة والسـالم. ويف ذلك خري كثري يف ذاته، غري أنه لو 
ُشـِفع بالوظيفية لكان اخلري أعم وأمت، ونقصد بالوظيفية هنا أن 
يتم طرح األسـئلة العملية على آثـار النبوة من أجل تبني أوجه 
الشـهادة النبوية يف جمال خمصوص، وحتديـد منهجية الرد إىل 

الوحدة القياسية..
وهي أسئلة ال ميكن طرحها بطريقة سليمة إال من لدن العاملني 
باملجال قيد الـدرس، إذ العلم باملجال هو الذي ميّكن من تلمس 
مواطن اهلدي النبوي فيه للتأهيل الناجم عن اسـتتباب التضاريس 
املعرفية واملركبات املفاهيمية واألنساق القياسية ذات الصلة باملجال 

يف أذهان املشـتغلني به، مما ال ينتج إال بطول املمارسة للبحث يف 
جمال معني، والتعاطي مع املشاكل املنهجية اليت فيه.

ففي التربية مثال، لن يكون أقدُر على مسـاءلة آثار النبوة يف 
هذا املجال من التربويني، ملكابدم له وملعانام البحثية داخله، 

معاناة تنشئ الشوق والتوق وكذا االستعداد لوجدان احللول.
وهل أقدر على استجالب الدّر من أعماق البحار ممن يعرفه 

ويعرف قيمته؟!
وأجلى مثال على ذلك يف جمال التربية حماولة اجلواب عن السؤال 
املؤّرق الذي مفاده: من هو اإلنسـان األمثل الذي ينبغي أن يكون 
القطب اجلـاذب للمناهج والربامج التربويـة حبيث تتغيَّى الوصول 
باخلاضعني للعملية التربوية إىل أفقه، دومنا خشية من آثاره املضادة؟

وإذ إن البشرية اليوم تعيش يف حرية ذا اخلصوص من جراء توهم 
عدم التوافر على مثال حي خلو من النقائص، فإن أهل االختصاص 
-بدعوى الوظيفية- حياولـون النظر يف ما هو متعارف على كونه 
مشروعا جمتمعيا الستخالص خمتلف االحتياجات يف املوارد البشرية 
مث لتصيري تيسري هذه االحتياجات وتوفريها أهدافا تربوية تسكب يف 

الربامج التربوية وتبدع مناهج تربوية وُتصمَّم لتحقيقها.
وإذا علم أن املشـاريع املجتمعية نفسـها ناتج التدافع بني 
موازيـن القـوى يف املجتمعات فإن األمر يصبـح أكثر تركيبا 
وتعقيـدًا. فاألقـوى واألكثر نفاذا هم الذيـن يصوغون معامل 
املشـروع املجتمعي ويشكلون العقول لقبوله، وذلك عن طريق 

مخاسي: اإلبستيم واألكادمي واالقتصاد والسلطة واإلعالم.
فاإلبيسـتيم الذي جيمع بني الرؤية للعـامل "الكومسولوجيا" 
واألطر املرجعية/الربادكمات (Paradigma) واليطوبيا واملنهاجية. 
إما أن يكون وليد -انطالق اسـتنباطي مـن الوحي- أو توليد 
فلسفي مقواليت نسـيب حر، أو إمالء متحكم "نومونكالتورا" 
يفرض ما يريـد مثل ما نقل عن فرعـون يف كتاب اهللا ﴿َقاَل 
ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسـبِيَل الرََّشـاِد﴾ 
(غافر: ٢٩). وجلي أن النمط األخري هو السـائد يف عاملنا بألطف 

الطرق وأدّقها أحيانا، وبأصفقها وأعنفها أحيانا أخرى.
فبما أن األكادمي يأيت يف الدرجة الثانية ضمن النمط اإلمالئي 
التحكمي خبالف النمط االستنباطي من الوحي والنمط الفلسفي 
املقواليت النسيب احلر حيث يكون اإلبيستيم متفرعا عن األكادمي، 
مبـا أن احلال كذلك يف النمط اإلمالئـي التحّكمي، فإن الفرد 
املتحكـم أو اجلماعـة املتحكمة تكون هي املنتجة لإلبسـتيم 
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والفارضة له على اآلخرين. وهذا ال ُيخلي حبال ساحة اخلاضعني 
من املسـؤولية. يقول : ﴿َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم 
أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اَألْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفَال ُتْبِصُروَن 
 َأْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهٌني َوَال َيَكاُد ُيِبنيُ  َفَلْوَال أُْلِقَي 
َعَلْيِه َأْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب َأْو َجاَء َمَعُه اْلَمَالِئَكُة ُمْقَتِرِنَني  َفاْسَتَخفَّ 

َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه إِنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقَني﴾ (الزخرف: ٥١-٥٤).
ويـأيت دور املكون االقتصادي الـذي يكون عموما بأيدي 
فارضي النوموكالتورات بتصيري األكادمي يف وضع التابع حىت يف 
عني كينونتـه، إذ التمويل للجامعات ومراكز البحث واألحباث 
اليت ُتجرى فيها يصبح مشروطا بالسري يف سياق اإلبستيم السائد، 

! رغم أن احلق مع موسى
فيقع األكادمي يف التنظري ألمناط التوجهات والسـلطة املادية 
واملعنوية والدسـاتري والقوانـني والوسـائل اُملَمّكنة من محاية 
وتنـزيل اإلبيْستيمات السـائدة فهي محاية متبادلة بني السلطة 

واإلبيستيم املسخر لألكادمي.
لريفد األكادمي بعد ذلك اإلعالم حبموالته الداعمة الداعية إذ 
لن ُينِتـج األكادمي يف هذه احلال إال التوجهات والرؤى املتفرعة 

عن اإلبستيم احلاكم.
فهذه حلقة مفرغة حمكمة قادت وتقود العامل حنو أزمات صفيقة. 
وآية إفراغها وإحكامها أن املشاريع املجتمعية اليت من املفروض أن 
تستهدي ا علوم التربية يف وضع الربامج واملناهج التربوية لن متنح 

سوى هذا اهلدي التحكمي املُفرغ لإلنسان من إنسانيته.
ومن هنا فإنه ال سـبيل للخروج من هذه األزمة إال بالتعرف 
على اإلنسـان الشـاهد -الوحدة القياسـية- الذي ميثل حالة 
السـواء والذي من خالل التعرف على بنائه النفسي والشخصي 
والقصدي ميكن الشـروع يف العمل على إنتاج العلوم الوظيفية 
واملناهج العملية املمّكنة من رّد االختالالت إىل حالة السـواء. 
وهنـا الدور املحوري اخلطري لوظيفة النبوة ووظيفة الذكر الذي 

تأيت به مىت ما حلَّ الرشد يف التعامل معهما والتأسي ما.
فالتعرف على حالة السـواء -وكما تقدم- ميّكن من جتريد 
املثـال التفصيلي الذي ينبغي أن يشـّمر -مـن خالل الربامج 
واملناهج- للسري باملتربِّني حنوه بغري ِعَوج وال َأْمت. وهذا مضمار 

-يف العلوم التربوية- للبحث واإلبداع فسيٌح خصيب.
ودائما يف عالقة بالوحدة القياسية على املستوى الفردي فإن 
علم النفس وعلم النفس السـلوكي وعلم التحليل النفسي كلها 

علوم تعاين األمرَّين لغياب العلم مباهية حالة السواء، وال شك أن 
أهل هذه املجاالت إن أعملوا عقوهلم ووجدانام لتجريدها من 

آثار النبوة، فسوف حيلُّون إشكاالت أليمة ومكلِّفة.
إن إنعـام اهللا بأن تولَّى  يف مرحلة اخلتم بذاته العليَّة حفظ 
ُه َلَحاِفُظوَن﴾ (احلجر: ٩)،  ْكَر َوإِنَّا لـَ الذكر: ﴿إِنَّـا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ
فحفظت بذلك آثار النبوة املنرية، واستمر إمكان التعرف على النيب 
الشـاهد وعلى حالة السواء من خالله.. إن هذه النعمة اُجللَّى إن 
شكرت حبسن التوظيف والتثمري، ومل ُتكفر باإلنكار واالستهتار 

َلِمن شأا أن دي العاملني إىل مستقبالت أكثر إشراقا.

٢-الوحدة القياسية على املستوى اجلماعي
لقد عانت البشرية كثريا على الصعيد االجتماعي من آثار اجلهود 
اخلارصة لتبّين معامل ومسات العمران البشري األمثل، كما عانت 
عرب تارخيها من إمالءاِت وحتكماِت املستبّدين أفرادا ومجاعات. 
وقد كانت الذعائر والتكاليـف باهضًة، إذ كم ُقّدم ويقّدم من 
األبرياء الذين ال يسـتطيعون حيلة وال يهتدون سبيال حطًبا هلذه 
املشـاريع اليوطوبية، ليتبّين بعد حني أا مل تكن سوى سراب 

يباب، والت حني مناص، وما احلالة السوفياتية مّنا ببعيد.
ومبا رمحة من اهللا تعاىل فقد جعل  الوحدة القياسـية على 
املسـتوى االجتماعي تتمثل يف املجتمع النبوي حيث متكن النيب 
اخلامت  من جعله داية اهللا وتوفيقه َيُنثُّ كله باهلداية لليت هي 

أْقوم فضاًء وعمرانا وإنسانا ووظائف ومراكز وعالئق.
وقد كان البدء بأن مت تغيري اسم مهاجر الرسول اخلامت  من 
َطيبة ويثرب إىل املدينة -بألف والم التعريف- ليفهم أن العمران 

الشاهد كان هو ذاك.
ولئن تكلم الفالسفة عن املدينة الفاضلة وتاقوا إىل التعرف على 
الوحدة القياسية ذا اخلصوص، فإن النبوة -بأمر اهللا وفضله- قد 
أنشأا واقعا حيا نابضا حفظت معامله املركزية رغم كل التفريط 

والتقويض الذي َيْبُدر مثله عن البشر.
فالنيب اخلامت  قد زرع آيات الوحي وعالماته وبصائره يف نفوس 
أصحابه الكرام ، َفاْنَدَهَقْت منها إىل واقعهم لتكون هاديات خالدة 

للمحجة البيضاء اليت لَيُلها كنهارها وال يزيغ عنها إال هالك.
إن يف كتاب اهللا كما يف سـنة سيدنا رسول اهللا  البنيات 
ـلَط واملراكز واألدوار و التدبريات والوظائف  الوافرة على السُّ
والعالئق والنماذج واألخالق والقيم اليت ينبغي أن َتْشـَخص يف 
املجتمع الشاهد؛ يف حالة السراء ويف حالة الضراء، يف حالة الشدة 
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ويف حالة الرخاء، يف حالة السلم ويف حالة اخلوف وكذا احلرب 
والألواء،(٧) مما ليس ينتظر إال العقول املتمرسة اخلبرية لطرح األسئلة 
املنهجية من أجل رفع صرح علم التأسي على الصعيد االجتماعي.

خـاتـمـة
وجب ختاما التنبيه إىل بعض األسـس املهمة من أسـس علم 

التأسي وآكدها:
١-أن يعَلم املتأّسي حيثياث السياق الزماين والعمراين الذي 
يوجد فيه، وحيثيات سـياق املتأسـى به  الزمانية والعمرانية 

والبيداغوجية.(٨)
٢-أن يعَلم املتأسي الفروق األنتروبولوجية والثقافية والُعرفية 
وغريها بني السـياقني حىت إذا ساءل يف أي جمال من املجاالت، 
اسـتدمج هذه الفروق ليكون التنـزيل سـليما، وال خيفى ما 

يقتضيه هذا من جهد حبثي ممنهج.
٣-أن يستدمج املتأسي العلم باملقاصد العامة للنبوة، رمحتها 
ومجاهلا وشـرائعها حىت ال يفرط يف األصول حلساب الفروع أو 
ر أو العكس... وهذا داخل ضمن فقه  يقدم ما من شأنه أن يؤخَّ
املوازنات والترجيحات. وقـد قام علماء األمة جزاهم اهللا خريا 

جبهود وضيئة يف هذه املضامري.
٤-أن يستحضر املتأسي وجوب النظر يف املآالت، واعتبارها 
حىت ال يكون جالبا ملفاسـد على نفسه وحميطه من حيث يريد 
جلب املصاحل، وكثريا ما حيصل ذلك إذا أغفل البعد املسـتقبلي 

يف التنـزيل.
٥-كما أن من آكد الشروط أيضا وجوب املقاربة التكاملية 
الـيت ال مل جانبا مـن اجلوانب أو تطغيـه، بل حترص على 

حضورها ومراعاا مجيعا بشكل مقّدر متوازن.
وبدون مراعاة هذه الشروط فإنه ال ميكن تفعيل وظيفة ودور 
الشـهادة كما جاءت يف مثل قوله تعاىل: ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
ُأمًَّة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشـَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم 

َشِهيًدا﴾ (البقرة: ١٤٣).
بقيت اإلشـارة أخريا إىل أن يف تراثنا جهودًا مباركة وجب 
استئنافها يف هذا االجتاه لعلماء أفاضل هم بسبق حائزون تفضيال 
مسـتوجبون من أمتهم ثناءها اجلميـل، كأمثال القاضي عياض 
السبيت يف "شفائه" والشـاطيب يف "موافقاته" و "اعتصامه" وابن 
القيم يف "زاد املعاد" والصاحلي يف "سـبل اهلدى والرشاد" وشاه 
ويل اهللا الدهلوي يف "احلجة البالغة" وبديع الزمان سعيد النورسي 

يف "رسـائل النور" وعبد احلي الكتاين يف "التراتيب اإلدارية يف 
احلكومة النبوية" وغريهم ممن وجب البناء على جهودهم وتثمريها.

كل ذا دون فقدان االسـتبصار بأنـه رغم كل ما ميكن أن 
يبذل يف جمال علم التأسي، فإنه يبقى جماال متجددا بتجدد األزمنة 
واألمكنـة واألحوال واألعراف والعـادات. ويرحم اهللا اإلمام 

السهيلي إذ َسّمى سرية رسول اهللا : "الروض اُألُنف"(٩).
واحلمد هللا رب العاملني. 

األمني العام للرابطة املحمدية للعلماء - املغرب  (*)
اهلوامش

شعب اإلميان للبيهقي، ١٠٧/٥.  (١)

جممع الزوائد للهيثمي، ٢٠/٩؛ ابن ماجه، األطعمة ٣٠.  (٢)

فالنبوة مؤسسة واحدة تتكامل لبناا ويستدرك الالحق منها مبنهجية التصديق   (٣)

واهليمنة ما كان يف السابق ليخلص البناء يف النهاية كامال شامال حجة ﴿لَِئالَّ 
ٌة َبْعَد الرُُّسِل﴾ (النساء: ١٦٥). ﴿آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل  َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجَّ
إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباِهللا َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد 

ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري﴾ (البقرة: ٢٨٥).
البخاري، أحاديث األنبياء ٤٨  (٤)

يالحظ أن حالة السواء يف كتاب اهللا نسق مفتوح آخذ بعني االعتبار للخصوصيات   (٥)

والسياقات، وهو ما نرجو بعون اهللا تفصيل القول فيه يف حبث الحق.
فيض القدير للمناوي، ٢٢٤/١.  (٦)

وما أروع الصورة المشرقة التي يعرضها كتاب اهللا لمجتمع المدينة الشاهد وهو   (٧)

اَر  ُءوا الدَّ بعد في طور التكوين في مثل قوله تعالى من سورة الحشر ﴿َوالَِّذيَن َتَبوَّ
َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  ِفي  َيِجُدوَن  َوَال  إِلَْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّوَن  َقْبِلِهْم  ِمْن  َواِإليَماَن 
ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى أَْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه  ِممَّ
لََنا  اْغِفْر  َربََّنا  َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  َوالَِّذيَن    اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  َفُأولَِئَك 
َربََّنا  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  ِغالًّ  ُقُلوِبَنا  ِفي  َتْجَعْل  َوَال  ِباِإلميَاِن  َسَبُقوَنا  الَِّذيَن  َوِإلْخَواِنَنا 
٩-١٠). ويف سورة البقرة وآل عمران والنساء  ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ (احلشر 
إال  تنتظر  ال  الصدد  ذا  غرر  وغريها  واملجادلة  والطالق  والفرقان  واملائدة 
هذه  إىل    األصبحي  أنس  بن  مالك  اإلمام  تنبه  ولعل  املتجددة.  التجلية 
احلقيقة بشكل عام كان وراء افتراعه ألصل من أصول مذهبه املبارك، حيث 
املجتمع  هذا  تضمنه  ملا  التشريع  أصول  من  أصال  املدينة"  أهل  "عمل  جعل 
علم  كما  الزمن.  عرب  إال  حقائقها  كل  ف  تتكشَّ لن  هاديات  من  الشاهد 
 لتنبُِّهه إىل أمهية حفظ هذه  أهل املدينة أن أمري املؤمنني عمربن اخلطاب 
كان  أركاا،  تثبت  حىت  التكوين  مرحلة  يف  االجتماعية  القياسية  الوحدة 
يستتّب  حىت  املنورة  املدينة  مغادرة  عن  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة  ى  قد 

. وفاته  بعد  إال  مغادرا  من  يتمكنوا  فلم  الشهادة،  وُتحفظ  البناء 
َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمْنُكْم  َرُسوًال  ِفيُكْم  َأْرَسْلَنا  ﴿َكَما  للناس  معلما  جاء    ألنه   (٨)

َتُكوُنوا  َلْم  َما  َوُيَعلُِّمُكْم  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُكُم  يُكْم  َوُيَزكِّ آَياِتَنا 
بعني  أيضا  التعليمي  اجلانب  هذا  يؤخذ  أن  فوجب   .(١٥١ (البقرة:  َتْعَلُموَن﴾ 

التأسي. حني  االعتبار 
أي الروض البكر الذي مل ُيدَخل قط.  (٩)



جـاء ذكر الليل يف القرآن الكرمي اثنتني وتسـعني 
مرة ،  ويف املقابل جاء ذكر النهار يف القرآن الكرمي 
سبعة ومخسـني مرة. كما وردت ألفاظ  "الصبح "  
و" اإلصباح"،  و " الفلق"،  و" بكرة "  ومشـتقاا مبدلول النهار يف 
آيات أخرى عديدة ،  وجاءت كلمة  "يوم"  أحيانا مبعىن النهار يف 

عدد من آيات القرآن الكرمي.
ويف هـذه اآليات مين علينا ربنا  تبـارك وتعاىل  بتبادل الليل 
والنهار ويعتربمها من آياته الكربى، ألن يف ذلك استقامة للحياة 
علـى األرض ،  وعونا لإلنسـان على حتديد الزمـن ،  والتأريخ 
لألحداث املتتالية .  وبدون هـذا التبادل بني الليل املظلم والنهار 
املنري تتوقف احلياة على األرض ،  ويتالشي إحساس اإلنسان مبرور 

الزمن ،  وتتوقف قدرته على متابعة األحداث والتأريخ هلا . 

والليل والنهـار آيتان كونيتان عظيمتـان من آيات اهللا يف 
اخللق تشهدان على دقة بناء الكون ،  وعلى انتظام حركة األرض 
حول حمورها املائل بقدر حمدد ، وبدقة فائقة   يف مدار حمدد حول 
الشـمس ،  وما يستتبعه ذلك من حتديد لسـنة األرض ،  وتبادل 
للفصول املناخية ،  ومرور للشـهور  واألسابيع   واأليام ،  وتعاقب 

الليل والنهار على نصفي األرض . 

التبادل املنتظم بني الليل والنهار
إن التبادل املنتظـم بني الليل املظلم والنهـار املنري على نصفي 
الكرة األرضية هـو من الضرورات الالزمـة للحياة األرضية ،  
والسـتمرارية وجودها بصورها املختلفة حـىت يرث اهللا  تعاىل 
األرض ومن عليها .  فبهذا التبادل بني الظلمة والنور يتم التحكم 
يف توزيع ما يصل إىل األرض من الطاقة الشمسية ،  وبالتايل يعني 

 أ.د. زغلول النجار*

علوم

كن نّقاد نفسك وخصيم أخطائك كأنك مّدٍع عام، 
وابحث عن تبرير ألخطاء غيرك كأنك محام...

* * *
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على التحكـم يف درجات احلرارة   والرطوبة   وكميات الضوء يف 
خمتلف البيئـات األرضية ؛  كما يعني على التحكم يف العديد من 
األنشطة احلياتية وغري احلياتية من مثل التنفس واأليض يف كل من 
اإلنسان واحليوان ،  وعمليات النتح والتمثيل الضوئي يف النباتات ؛  
ويتم ضبط التركيب الكيميائي للغالفني الغازي واملائي املحيطني 
باألرض ،  وضبط الكثري من دورات النشـاط األرضي من مثل 
دورة املاء بـني األرض والطبقات الدنيا مـن غالفها الغازي ،  
وحركات الرياح والسحاب يف هذا الغالف ،  وتوزيع نزول املطر 
منـه  ( بتقدير من اهللا )؛ كما تتـم دورة تعرية الصخور بتفتيتها ،  
ونقل هذا الفتـات أو إبقائه يف مكانه  من أجل تكوين التربة   أو 

الرسوبيات والصخور الرسوبية وما ا من خريات أرضية . 
وباإلضافة إىل ذلك فإن يف اختالف الليل املظلم والنهار املنري 
تقسيما لليوم األرضي إىل فترة للحركة والعمل والنشاط ،  وفترة 
للراحة واالسـتجمام والسكون . فاإلنسـان حمتاج إىل السكينة 
بالليل كي خيلد فيه إىل شيء من الراحة النفسية بالعبادة والتفكر ،  
والراحة البدنية باالسترخاء والنوم واإلغفاء حيت يستعيد كال من 
نشاطه البدين والذهين ،  ويستجمع قواه فيتهيأ للعمل بالنهار التايل 
وما يتطلبه ذلك من القيام بواجبات االسـتخالف يف األرض . 
وقـد ثبت علميا أن أفضل النوم يكـون بالليل ،  وأقله فائدة هو 
نـوم النهار  ( فيما عدا فترة القيلولـة ).  كما ثبت أن كثرة النوم 
بالنهار تؤثر يف نشاط الدورة الدموية يف جسم اإلنسان ،  وتتهدده 
بالتيبس يف العضالت ،  وتؤدي إىل تراكم الدهون  وزيادة الوزن ،  

وإىل العديد من صور التوتر العصيب والقلق النفسي .  
ورمبا كان من مربرات التوجيه الرباين بالنوم بالليل والنشاط 
بالنهـار   أن طبقات احلماية اليت أوجدهـا ربنا  تبارك وتعاىل يف 
الغالف الغـازي لألرض ،  ومن أمهها "النطق املتأينة" وما ا من 
"أحزمة اإلشعاع" تتمدد بالنهار فتزداد قدراا على محاية احلياة 
األرضية مما يسمح لإلنسان باحلركة والنشاط دون خماطر .  وهذه 
النطق تنكمش انكماشا ملحوظا بالليل، مما يقلل من قدراا على 
احلماية؛ فينصح اإلنسان بالركون إىل النوم والراحة محاية له من 
تلك املخاطر .  ويف ذلك يقول ربنا تبارك وتعاىل :  ﴿َوَجَعْلَنا اللَّْيَل 
لَِباًسا  َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا﴾ (النبأ: ١٠-١١). قال تبارك وتعاىل: 
﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسـُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ ِفي 

َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن﴾ (يونس: ٦٧).
من هنـا كان التدبر يف ظاهرة تعاقـب الليل والنهار دعوة 
إىل اخللق كافة لإلميان بـاهللا.  ومن هنا أيضا جاءت اآليات اليت 

تشـري إىل تبادل الليل والنهـار يف صياغة معجزة. ومن جوانب 
ذلك اإلعجاز إشارا إىل أعداد من احلقائق الكونية اليت مل تكن 
معروفـة وقت تنـزل القرآن الكـرمي ،  وال لقرون متطاولة من 
بعد ذلك ممـا جيزم بأنه ال ميكن أن يكون صناعة بشـرية ،  بل 
هو كالم اهللا اخلالق الـذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفه ،  ويشـهد للنيب اخلامت والرسـول اخلامت الذي تلقاه بالنبوة 

احلقة  والرسالة اخلامتة . 

الشواهد العلمية املستقاة من تبادل الليل والنهار
١-  التأكيد علـى كروية األرض : فإن تبـادل الليل والنهار 
على نصفـي األرض وتعاقبهما وإيـالج كل منهما يف اآلخر ،  
واختالفهما  وتقليبهما ،  وإدبار أحدمها وسـفور اآلخر ،  وإغشاء 
نـور النهار حبلكة الليل ،  وجتلية حلكة الليل بنور النهار ،  وتكوير 
الليل على النهار ،  وتكوير النهار على الليل ،  كل ذلك إشـارات 
ضمنيـة رقيقة إىل كروية األرض . فلـو مل تكن األرض كرة ما 
أمكن حدوث شـيء من ذلك أبدا ،  وأبسطه تبادل الليل والنهار 

على نصفي األرض . 
هذه احلقيقـة العلمية جاء ا القرآن الكـرمي من قبل ألف 
وأربعمائة من السـنني يف وقت ساد فيه االعتقاد باستواء األرض 
لدى كل الناس ،  على الرغم من إثبات عدد من قدامى املفكرين 

غري ذلك . 
ونزول اآليات القرآنية العديـدة ذه احلقيقة الكونية الثابتة 
يف اجلزيرة العربية اليت كانـت يف ذلك الوقت القدمي بيئة بدوية 
بسـيطة  ليس هلا أدىن حظ من املعرفة العلميـة ومناهجها وال 
بالكـون ومكوناته، ملما يقطع بأن القـرآن الكرمي ال ميكن أن 
يكون صناعة بشـرية ،  بل هو كالم اهللا اخلالق الذي أبدع هذا 
الكون بعلمه وحكمته وقدرته ،  والذي هو أدرى بصنعته من كل 
من هم سواه ،  وأن سيدنا ونبينا حممدا    كان موصوال بالوحي ،  

ومعلما من قبل خالق السماوات واألرض . 
٢-  التأكيد على دوران األرض حول حمورها أمام الشمس: 
فلـو مل تكن األرض كروية ،  ولو مل تكن تلك الكرة تدور حول 
حمورها أمام الشمس ما تبادل الليل والنهار .  وهذا الدوران عربت 
عنـه اآليات القرآنية يف أكثر من عشـرين آية صرحية  بتعبريات 
ضمنية رقيقة ،  ولكنها مصاغة صياغة علمية دقيقة ،  تبلغ من الدقة 

والشمول والكمال مامل يبلغه العلم احلديث.
وقد أنزلت هذه اآليات مؤكدة حقيقة دوران األرض حول 
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حمورها يف وقت ساد فيه االعتقاد بثبات األرض ورسوخها ،  مبعين 
عدم دوراا أو حتركها ،  وهو أمر معجز للغاية . 

٣- التأكيد على أن سـرعة دوران األرض حول حمورها 
أمام الشـمس يف املراحل األوىل خللق الكون كانت أعلى من 
سـرعتها احلالية : وهذه احلقيقة مل يتوصل العلم املكتسـب من 
إدراكها إال يف العقود املتأخرة من القرن العشـرين ،  وقد سبقها 
القرآن الكرمي بأكثر من أربعة عشر قرنا، وذلك باإلشارة إىل هذه 
احلقيقـة يف قول احلق   تبارك وتعاىل :  ﴿ِإنَّ َربَُّكُم اُهللا الَِّذي َخَلَق 
ـَماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشي  السَّ
َراٍت ِبَأْمِرِه  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ اللَّْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا َوالشَّ

َأَال َلُه اْلَخْلُق َواَألْمُر َتَباَرَك اُهللا َربُّ اْلَعاَلِمَني﴾ (األعراف:٥٤).
وإغشـاء النهار بالليل جاء يف القرآن الكـرمي أربع مرات  
(األعـراف :٥٤،  الرعد :٣،  الشـمس :١-٤،  الليـل :٢،١). واملرة الوحيدة اليت 
جاءت فيها الصفة  ﴿ َيْطُلُبُه َحِثيًثا﴾ أي سـريعا ،  هي هذه اآلية 
الرابعة واخلمسـون من سـورة األعراف، ألـا تتحدث عن 
بداية خلق السـماوات واألرض ؛  وهي حقيقة مدونة يف هياكل 
احليوانات   وأخشـاب النباتات بدقـة بالغة ،  ومل يكن ألحد من 
اخللـق إملام بأية فكـرة عنها إال يف العقـود املتأخرة من القرن 
العشرين حني اكتشـف العلماء أن تبادل الليل والنهار كان يتم 
يف العقود اجليولوجية القدمية بسرعة فائقة جعلت من عدد األيام 
يف السـنة عند بدء اخللق أكثر من ألفي يوم ،  وجعلت من طول 
الليل والنهار معًا أقل من أربع سـاعات .  وكان إبطاء سـرعة 
دوران األرض حـول حمورها مبعدل جزء من الثانية يف كل قرن 
من الزمان آية من آيات اهللا يف إعداد األرض السـتقبال احلياة ،  
ألن صور احلياة -ويف مقدمتها اإلنسان- ما كان ممكنا أن تتالءم 
مع هذه السرعات الفائقة لدوران األرض، وكذلك مع قصر أو 

طول كل من الليل والنهار . 
٤-  التأكيد على سبح األرض يف مدارها حول الشمس : 
يعرب القرآن الكرمي عـن األرض يف عدد من آياته بالليل والنهار 
كما جاء يف قول احلق  تبارك وتعـايل :  ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل 
ـْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾ (األنبياء:٣٣)،  َوالنََّهاَر َوالشَّ
ـْمُس َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر  ويف قوله   عز من قائل: ﴿َال الشَّ

َوَال اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾ (يس:٤٠).
وذلـك ألن كال من الليل والنهار عبـارة عن ظرف زمان  
وليس جسـما ماديا ،  والبد للزمان من مكان يظهر فيه . واملكان 
يف هـذه احلالة هو كوكب األرض الذي يقتسـم الليل نصفه ،  

والنهـار النصف اآلخر يف حركة دائبة  وتبادل مسـتمر . ولومل 
تكن األرض كروية ،  ولو مل تكن تدور حول حمورها أمام الشمس 
ملا تبادل سـطحها الليل والنهار يف تعاقب مستمر .  ولوال جري 
األرض يف مدارها حول الشـمس ما تغريت الربوج .  ولو مل تكن 
األرض مائلـة مبحور دوراا على دائرة الـربوج بزاوية مقدارها 
 ٦٦،٥  درجـة تقريبا ما تبادلت الفصـول .  ولوال علم اهللا جبهل 
الناس لتلك احلقائق يف األزمنة السابقة ألنزل احلقيقة الكونية بلغة 
صادعة   قاطعة ،  ولكن لكي ال يفزع اخللق يف وقت تنـزل القرآن 
الكرمي أشار إىل جري األرض يف مدارها املحدد هلا حول الشمس 
بسبح كل من الليل والنهار .  والسبح ال يكون إال لألجسام املادية 
يف وسـط أقل كثافة منها . فالسـبح يف اللغة هو االنتقال السريع 
للجسـم املادي حبركة ذاتية فيه من مثل حركات كل من األرض 
والقمر والشمس وغريها من أجرام السماء، كل يف مداره وحول 
جرم أكرب منه . ويؤكد هذا االسـتنتاج صيغة اجلمع "كل يف فلك 
يسـبحون" اليت جاءت يف اآليتني ،  ألنه لو كان املقصود بالسبح 
الشمس والقمر فحسب، جلاء التعبري بالتثنية و"كالمها يسبحان" . 

٥-  التأكيد على الرقة الشـديدة لطبقة النهار يف الغالف 
الغازي لنصف األرض املواجه للشمس :   وهي حقيقة مل يدركها 
اإلنسـان إال بعد ريادة الفضاء ،  يف منتصف اخلمسـينات وأوائل 
الستينات من القرن العشرين.  وقد سبق القرآن الكرمي هذا الكشف 
العلمي بأربعة عشر قرنا وذلك يف قول احلق  تبارك وتعاىل: ﴿َوآَيٌة 

َلُهُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النََّهاَر َفِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن﴾ (يس:٣٧).
وهـذه اآلية الكرمية تؤكد أن األصل يف الكون الظالم ،  وأن 
طبقة النهار يف الغالف الغـازي املحيط بنصف األرض املواجه 
للشـمس ،  واليت تتحرك باستمرار لتحل حمل ظالم الليل بإشراق 
الفجر ،  هي طبقة بالغة الرقة ال يكاد مسكها أن يتعدى ٢٠٠ كم 
فوق مستوى سـطح البحر .  وإذا نسبنا هذا السمك إىل املسافة 
بني األرض والشـمس، وهي مقدرة حبوايل املائة ومخسني مليون 
كم، كانت النسبة واحدا إىل سبعمائة ومخسني ألفا تقريبا. وإذا 
نسبناه إىل نصف قطر اجلزء املدرك من الكون ، و املقدر بأكثر من 
اثين عشـر بليون  (ألف مليون )  سنة ضوئية اختفت هذه النسبة 
متاما أو كادت . ومن هنا تتضـح ضآلة مسك الطبقة اليت يعمها 
نور النهار ،  كما يتضح عدم اسـتقرارها النتقاهلا باستمرار من 
نقطة إىل أخرى على سطح األرض مع دوراا حول حمورها أمام 
الشـمس ؛ ويتضح كذلك أن تلك الطبقة الرقيقة من نور النهار 
حتجب عنا ظالم الكون اخلارجي ،  ألن الذين تعدوا طبقة النهار 
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مـن رواد الفضاء رأوا الشـمس يف منتصف النهار قرصا أزرق 
يف صفحة سـوداء .  وذه املعلومات اليت اكتشفت منذ أقل من 
نصف قرن تتضح روعة تشبيه القرآن الكرمي انسالخ نور النهار 
عن ظلمة كل من الليل والكون بسـلخ جلد الذبيحة الرقيق عن 
كامـل بدا .  وهذا يؤكد أن الظلمة هي األصل يف هذا الكون ،  
وأن النهار ليس إال ظاهرة   نورانية   عارضة   رقيقة جدا ،  ال تظهر إال 
يف الطبقات الدنيا من الغالف الغازي يف نصفه املواجه للشمس ؛  
وبواسـطة دوران األرض حول حمورها أمام ذلك النجم ينسلخ 
النهار تدرجييا أمام ظلمة ليل األرض  واليت تلتقي بظلمة السماء . 

٦-  التأكيد على دقة احلساب الزمين بواسطة كل من الليل 
والنهار والشمس والقمر: من املعروف أن السنة اهلجرية هي سنة 
مشسية / قمرية ،  ألن هذه السنة حتددها دورة األرض حول الشمس 
دورة كاملة تتمها يف  ٣٦٥,٢٥  يوما تقريبا ،  وأن هذه السنة تقسم 
إىل اثين عشر شهرا بواسطة دوران القمر حول األرض؛ كما يقسم 
الشهر إىل أسابيع وأيام وليال بنفس الواسطة . وقد تقسم الشهور 
بواسطة الربوج اليت متر ا األرض يف أثناء جريها يف مدارها حول 
الشـمس ،  كما تدرك األيام بتبادل كل من الليل والنهار ،  ويقسم 
النهار إىل وحدات أصغر بواسطة املزولة الشمسية ؛ ومن هنا كان 
القسـم القرآين بالليل والنهار والشـمس والقمر يف مخس آيات  

(األنعام :٩٦،  إبراهيم :٣٣،  النحل :١٢،  األنبياء :٣٣،  فصلت :٣٧). 
٧-  اإلشـارة إىل أن ليـل األرض كان يف بدء اخللق ينار 
بعدد من الظواهر الكونية : ويف ذلك يقول احلق   تبارك وتعاىل :  
﴿َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر 
ِنَني َواْلِحَساَب  ُمْبِصَرًة لَِتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم َولَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ

ْلَناُه َتْفِصيًال﴾ (اإلسراء:١٢). َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّ
ويستشف من هذه اآلية ظاهرة الشفق القطيب وأطيافه  واليت 
تعرف أيضا باسـم ظاهرة األنوار القطبية  أو باسم ظاهرة فجر 
الليـل القطيب؛ وهي ظاهرة نورانية تـرى بالليل يف مساء املناطق 
القطبية وحول القطبية ،  وتتكون نتيجة الرتطام األشـعة الكونية 
األولية اليت متأل فسـحة اجلـزء املدرك من الكـون  على هيئة 
اجلسيمات األولية للمادة   بالغالف الغازي لألرض، مما يؤدي إىل 
تأينه   وإصدار أشـعة كونية ثانوية .  ونتيجة لذلك تتصادم األشعة 
بشـحناا الكهربية املختلفة مع كل من أحزمة اإلشعاع ونطق 
التأيـن يف الغالف الغازي لألرض وتفريغ شـحناا فتوهجها . 
واجلسـيمات األولية للمادة متناهية يف الدقة ،  وحتمل شـحنات 
كهربية عالية ،  وتتحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوء، ومل 

تكتشف إال يف سـنة  ١٩٣٦  .  واألشعة الكونية تتحرك مبحاذاة 
خطوط املجال املغناطيسـي لألرض واليت تنحين لتصب يف قطيب 
األرض املغناطيسـيني فتؤدي إىل تأين الغالف الغازي لألرض ،  

ومن مث إىل توهجه . 
ومن الثابت علميا أن نطق احلماية املتعددة يف الغالف الغازي 
لألرض من مثل نطاق األوزون ،  ونطق التأين ،  وأحزمة اإلشعاع ،  
والنطـاق املغناطيسـي لألرض مل تكن موجـودة يف بدء خلق 
األرض .  ولذلك فقد كانت األشعة الكونية تصل إىل املستويات 
الدنيـا من الغالف الغازي لألرض فتؤدي إىل توهجه ليال حول 
كافـة األرض ،  وبعد تكون نطق احلمايـة املختلفة أخذت هذه 
الظاهـرة يف التضاؤل التدرجيي حـىت اختفت ،  فيما عدا مناطق 
حمدودة حول القطبني ،  تبقي شـاهدة علـى أن ليل األرض يف 
املراحل األوىل من خلقها كان يضاء بوهج ال يقل يف شـدته عن 

نور الفجر الصادقت.
فسبحان الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرنا قوله احلق على 
لسان نبيه اخلامت : ﴿َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل 
َوَجَعْلَنا آَيـَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم َولَِتْعَلُموا َعَدَد 

ْلَناُه َتْفِصيًال﴾ (اإلسراء:١٢) . ِنَني َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّ السِّ
هذه الشـواهد العلمية املسـتقاة من تبادل الليل والنهار بدء 
بتأكيد كرويـة األرض ،  مث دوراا حول حمورهـا ،  وتباطؤ هذا 
الـدوران مع الزمن ،  وجريها يف مدارها املحدد حول الشـمس ،  
والرقة الشديدة لطبقة النهار ،  والدقة الفائقة حلساب الزمن بواسطة 
تتابع كل من الليل والنهار والشمس والقمر ،  وأن ليل األرض كان 
يضاء يف بدء اخللق بوهج ال يقل يف شدته عن نور الفجر الصادق ،  

وأن من بقايا هذا الوهج القدمي ظاهرة الفجر القطيب ... 
هذه الشـواهد مل يصل اإلنسـان إىل إدراكها إال يف العقود 
املتأخرة من القرن العشـرين . وورودها يف كتاب اهللا الذي أنزل 
على نيب أميّ   يف أمة كانت غالبيتها الساحقة من األميني ،  ومن 
قبل أربعة عشـر قرنا ملما يقطع بأن القرآن الكرمي هو كالم اهللا 
اخلامت واخلالد ،  وأن النيب والرسول اخلامت الذي تلقاه كان موصوال 
بالوحـي ،  ومعلما من قبل خالق السـماوات واألرض ،  ولذلك 
وصفه ربه  سـبحانه وتعاىل بقوله :  ﴿َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى  ِإْن 

ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى  َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى﴾ (النجم: ٣-٥). 

أسـتاذ علوم األرض ورئيس جلنة اإلعجاز العلمي باملجلس األعلى للشـؤون   (*)
اإلسالمية / مصر.
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أختـاُه! إّن العيش عيـُش اآلخرة
الزاخرة واملغـاين  املعـاين  فهـي 

مونـٍق ذْكـٍر  بريـاض  فتأّنقـي 
فاخرة آللـئ  ِشـْعرا..  وتأّلقـي 

إذا يـؤانسـين  إلـهّيا  شـْعـًرا 
ما صرُت -يا أخيت- ِعظاًما ناخرة

ما هـذه الدْنيـا وإن عرضت لنا
ساِخرة  ُفصوٍل  سوى  اجلمال  صوَر 

مَتالطـٌم َمْوُجـه  خضـّم  حبـٌر 
والنـاُس فيـه أْمنيـاٌت ماخـرة

واحلـبّ خْيُر الّزاد لـو علم الفىت
وفعالـه املوفـور نْعـم الباخـرة

مـاذا علينـا لـو ركْبنـا ُعْرَضه
شـوًقا، وِوجهتنا نعيـُم اآلخرة؟!

ÌÈ⁄Êà÷
شعر

 أ.د. حسن األمراين*

رئيس حترير جملة املشكاة / املغرب  (*)



مدارس ودروسمدارس ودروس  
من "دايتون" األمريكية إلى "أبـنت" التركيةمن "دايتون" األمريكية إلى "أبـنت" التركية

قالوا قدميًا إن يف السفر فوائد كثرية تظهر يف جوانب 
خمتلفة من حياة املسافر، منها زيادة رزقه، واتساع 
علمه، وتقوية صحة جسمه، وسكينة نفسه، ونضج 
خربته، وكثرة معارفه وأصدقائه، وجتديد احلنني إىل أهله ووطنه 
والديار اليت كان فيها مسقط رأسه. وقد مجع الشاعر بعض تلك 

الفوائد يف قوله:
تغرَّْب عـن األوطـان يف طلب العال
وسـافر ففي األسـفار مخـس فوائِد
معيشـة واكتسـاب  هـم  تفريـج 

ماجـد.  وصحبـة  وآداب  وعلـم 

فوائد األسفار
ولكن يبدو أن فوائد السـفر احلديث يف أيامنا ختتلف يف عددها 
ويف نوعها عن فوائد السـفر القدمي الذي عرفه البشـر يف األيام 
اخلاليـة. فهي أكثر منها عددًا وأعمق منهـا أثرًا. وهذا هو ما 
تبني يل بعد سـفرتني متتابعتني: األوىل كانت من يوم ٢٢ يونيو 

حىت ٣ يوليـو ٢٠٠٦ إىل مدينة "دايتـون" يف والية "أوهايو" 
األمريكية للمشاركة يف امللتقي السنوي لـ "كاترنج فاونديشن" 
(Kettering Foundation) حول "الدميقراطية التداولية"، وبرامج 

علمية أخرى مصاحبة هلذا املوضوع، ومنها لقاء املجموعة العربية 
لبحوث وقياسات الدميقراطية. أما الرحلة الثانية فقد كانت من 
يوم ٩ حىت ١٧ يوليو ٢٠٠٦ إىل إسـطنبول، ومنها إىل منتجع 
"أََبْنـت" (Abant) مبدينة "ُبوُلو" (Bolu) التركية -على مسـافة 
١٥٠ كلم مشال العاصمة أنقرة- وذلك للمشـاركة يف منتدى 

"أََبنت" حول "سياسات العوملة ومستقبل الشرق األوسط". 
أما املدة اليت اسـتغرقتها يف الرحلتني فكانت ثالثة أسابيع، 
قضيُتها مناصفة بني أمريكا وتركيا. وكان من تقدير اهللا سبحانه 
-وبدون سـابق ترتيب مين- أن أشارك يف ندوات علمية تكاد 
تكون متماثلة يف الرحلتني، وأن أزور بعض املؤسسات واهليئات 
االجتماعية والثقافية الـيت تنتمي إىل املجتمع املدين يف احلالتني؛ 
إىل جانـب التجوال احلر ورؤية بعـض املعامل األثرية واملزارات 
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أ.د. إبراهيم البيومي غامن*

قضايا فكرية
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السـياحية يف بعض املدن األمريكية هناك يف أقصى غرب العامل، 
ويف بعض املدن التركية هنا يف قلب الشرق، وحتديدًا يف إسطنبول 

اليت كانت يومًا عاصمة الشرق كله.

مهوم األسفار
بالنسـبة لفائدة "تفريج اهلم"، فإن الذي حدث معي هو العكس 
يف سـفريت إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ إذ إن مهومي زادت 
ومل تنفرج! وأول ما وجدته هو أنين أوجسـت يف نفسي خيفة 
عندما وِطَئت قدمي أرض مطار "سينسـينايت" يف وسط غرب 
الواليات املتحـدة األمريكية. كانت هذه هي أول رحلة يل إىل 
أمريكا، وأنا طبعًا قادم من بلد شـرق أوسـطي قدمي، إىل بلد 
غريب متطور علميًا وتكنولوجيًا، وشعرت ساعتها بأنين يف حرية 
من أمري؛ فمطار سينسـينايت هائل احلجم، هائل التنظيم، هائل 
النظافة، يعّج باملغادرين وبالقادمني، وكلها أمور أثارت يف نفسي 
خواطـر خمتلطة بني اإلعجاب والضيق، وكنت كلما نظرت إىل 
النظافة والتنظيم واالنضباط والسهولة يف احلركة داخل املطار يف 
سينسـينايت، وقارنت ذلك كله مبا رأيته وعرفته ويعرفه كثريون 
عن مطارات شرق أوسطية -ومنها بعض مطارات بالدي- زاد 
اختالط اإلعجاب بالضيق يف نفسي، وضاق صدري ومل ينطلق 
لسـاين أكثر من مرة، فلم أرّد على تعليقـات أحد رفقائي يف 
الرحلة كان حياول لفت نظري إىل بعض تلك املعاين اليت جالت 

يف خاطري. 
مث جاء مشـهد إجـراءات األمن والسـالمة اليت خيضع هلا 
اجلميع، مع قليل من التمييز السـليب ضد ذوي املالمح الشـرق 
أوسطية أمثالنا وغري األمريكيني عمومًا، ولكن التعامل مع اجلميع 

كان مهذبًا ومل خيل من بعض الدعابات.
مل تفارقـين مهومي اليت محلتها من بلدي، بل إن تلك اهلموم 
كانـت تزيد وال تنقص ناهيك عن أن تنفرج كلما مر يوم علّي 
يف "دايتـون" أو يف ضواحيها. ومهومي الـيت أحتدث عنها هي 
مهوم التخلف الذي نعيشـه يف بالدنا، ومهوم حالة الفوضى غري 
اخلّالقة اليت تسـحق آدمية أغلبية أبناء شعوبنا العربية واإلسالمية 
ويصادفوـا يف معظم زوايا حيام. وجدت أن مثة فجوة هائلة 
بيننا وبينهم فجوة أكرب بكثري مما كنت أتصور وأعرف من خالل 
قراءايت ومعرفيت عن ُبعد باملجتمع األمريكي. كنت أمّني نفسي 
يف أول مرة أسـافر فيها إىل الواليات املتحدة بأن تكون الفجوة 
بيننا وبينهم أقّل عمقًا وأضَيق نطاقًا، وأن يكون عبورها مقدورًا 

عليه يف عدد معقول من السـنني عقد أو عقدين مثًال، ولكن ما 
كل ما يتمىن املرء يدركه، وما رأيته زاد مهومي ومل يفرجها.

مشاهد البهجة يف مطار إسطنبول
وإذا كانت أول فوائد السـفر القدمي قد ضاعت مين يف رحليت 
إىل أمريكا يف الغرب، فقد أدركُتها يف سـفري التايل إىل تركيا 
يف الشرق. كان املشهد األول مبهجًا يف مطار إسطنبول: مطار 
حديـث على آخر صيحة وقد هبطت الطائرة يف املطار اجلديد، 
وهو كبري احلجم، فائق النظافة، دقيق التنظيم واالنضباط وسهولة 
احلركة، وإجراءات األمن والسالمة والتفتيش تتم بيسر وسهولة، 
وخيضع هلا اجلميع دون أدىن متييز بني املسـافرين، ال فضل لعريب 
على أعجمي، وال لتركي على أوريب أو أمريكي. وال تسـتغرق 
عملية تدقيق اجلوازات وتأشـريات الدخول سوى بضع دقائق. 
وما كدنا خنرج من بوابة اخلروج حىت وجدنا يف اسـتقبالنا ثّلة 
من الفتية ذوي الوجوه البشوشـة، واأليدي املمدودة ملساعدتنا 
يف محل احلقائب، مع كلمات الترحيب بلغة عربية رشـيقة حتبها 
وتتمتع بسماعها من أفواه شباب أتراك تفاَنوا يف خدمتنا من أول 
يوم حىت آخر حلظة. قبل مغادرتنا إسطنبول حىت كدنا نبكي من 

فرط كرمهم وتواضعهم. 
كان هذا املشهد األول يف تركيا كفيًال بأن يبدد بعض اهلموم 
املختزنة من رحليت إىل "دايتون"، فها هم أوالء أناس من بلد مسلم 
وشرق أوسطي عريق مثل تركيا يقّدمون منوذجًا ال يقل يف روعته 
عما شـاهدناه يف أمريكا من النظام والنظافة واالنضباط وسهولة 
احلركة وكفـاءة العمل يف مرفق حيـوي وواجهة من واجهات 
الدولة. ويومًا بعد يوم يف تركيا من إسـطنبول إىل "بورصة" إىل 
"بولو" ومنتجع "أبنت"، كانت مهومي تنفرج شيئًا فشيئًا؛ وذلك 
بعد أن أخَذنا أصحاب الدعوة من تالمذة األستاذ "حممد فتح اهللا 
كولن" يف جولة سياحية وعلمية، رأينا فيها عددًا من املشروعات 
احلديثة فائقة الروعة يف شكلها ومضموا، أو يف مبانيها ومعانيها: 
مدرسة وجامعة ومستشـفى وصحيفة وتلفزيون؛ كما رأينا فيها 
سلسلة من اآلثار التارخيية النادرة ويف مقّدمتها املساجد والقصور 
اليت تشـتهر ا تركيا عامة، وإسطنبول خاصة؛ واملتاحف وأمهها 

متحف "طوب قايب" الذي يضّم آثار العهد العثماين.

شخصية األستاذ "فتح اهللا كولن"
واألستاذ "فتح اهللا كولن" هو من الشخصيات ذات األثر الواسع 
داخل تركيا وخارجها، وحيتاج إىل أكثر من مقالة لتعريف القارئ 
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العريب به وبأفكاره ومنهجه يف اإلصالح. وهو ممن استوعب منهج 
بديع الزمان النورسي يف فهم اإلسالم، وقد استطاع أن يقدم رؤية 
خاصـة به يف اإلصالح والدعوة، وله عديد من املقاالت واملؤلفات 
القيمة، كما أن له تيارًا واسعًا املحبني له واملتأثرين برؤيته احلضارية، 
منهم نسـبة مؤّثرة من رجال األعمال واألثرياء الذين يتولون متويل 
املشروعات اخلريية اليت أكد األستاذ على أمهيتها وحث على تفعيلها 
طوال حياته، وما أكثرها، وذلك من خالل نظام الوقف املنتشـر 
على نطاق واسـع يف تركيا، حىت إن لكل مرفق أو خدمة "وقفًا" 
يوفر املال الالزم لتمويل املشـروعات والربامج اليت يقدمها، ويْغين 
تلك املؤسسـات واملشروعات عن ذل احلاجة إىل التمويل األجنيب 

الذي ابتليْت به كثري من بلداننا العربية.
نعود إىل بقية فوائد السفر القدمي وهي "اكتساب العلم واآلداب 
وصحبة املاجد"، وقد حصلت من ذلك قدر استطاعيت. وقد حفزتين 
الرحلتـان إىل أمريكا وإىل تركيا إىل ضرورة إعادة النظر فيما قاله 
السـابقون عن فوائد السفر القدمي، واكتشفُت فوائد جديدة تزيد 
كثريًا على ما ذكره قدماء املسـافرين. ومما اكتشـفته: اكتساب 
اخلربة، ونقد الذات، وإدراك القواسـم املشتركة بني بين آدم أينما 
كانوا وحيثما حلوا، وتبادل الدروس اإلنسـانية، ومقارنة املدارس 
التعليمية والتربوية بني الشرق والغرب، وغري ذلك مما يطول شرحه 
ويصعـب حصره هنا. ووجدت أن لكل فائدة مدرسـة تنتجها، 
ودروسًا تعّبر عنها. ومن املوافقات احلسنة وجود أوجه شبه مثرية 
بني مدارس ودروس السفر إىل دايتون يف أمريكا، ومدارس ودروس 

السفر إىل "أبنت" يف تركيا، وهذه هي خالصتها:

مدرسة يف التربية والتعليم، ودرس يف العطاء 
على اجلانب الغريب ويف "دايتون" كانت املدرسـة -باملعىن الواسع 
لكلمة مدرسـة- هي مؤسسـة "كاترنج" اليت ترعى عديدًا من 
الربامج التعليمية والتدريبية والبحثيـة، وتقوم بتمويلها من عوائد 
وقفيتها اخلاصة، وترّكز منذ عقود على قضية أساسية هي ما تطلق 
عليه "الدميقراطية التداولية"، أو "الدميقراطية التشاورية". أما درس 
العطاء فقد ملسـتُه من أغلب العاملـني يف "كاترنج" بدًء بريئس 
املؤسسـة ديفيد ماثيوس، مرورًا مبسـاعديه مبختلف مستويام. 
حقيقة وجدم يعملون بروح الفريـق، وبدافع قوي ال ميكن أن 
ينبع إال من اإلميان بالرسـالة اليت تقوم ا املؤسسة يف خدمة العلم 
واملعرفة بشكل عام، ويف تقدم املجتمع األمريكي بشكل خاص. 

أمـا على اجلانب الشـرقي ويف "إسـطنبول"، فقد كانت 

املدرسة -باملعىن الواسع أيضًا- عبارة عن سلسلة من املشروعات 
واملؤسسـات التعليمية والبحثية والثقافية، تعتمد يف متويلها على 
َريع وقفيات -أيضًا كما يف حالة كاترنج األمريكية- خصصها 
رجال أعمال وحمسـنون أتراك، أغلبهم من تالمذة األستاذ "فتح 
اهللا كولن". هي مدرسة ذات طابع خمتلف عن مدرسة "مؤسسة 
كاترنج"، ولكنها تقوم مبهمات مماثلة يف نشر العلم وإنتاج الثقافة 
وبناء جمتمع املعرفة، وتسعى لإلسهام جبدية بالغة يف تقدم املجتمع 
التركي خاصة، ويف إسـعاد اإلنسـانية عامة. أما درس العطاء 
فقد ملسـته، كما ملسـه مجيع رفقائي يف الرحلة، يف األداء رفيع 
املسـتوى، بالغ اإلتقان لكل من قابلناهم يف تلك املؤسسـات، 
وليس مثة مصدر يدفعهم لذلك سوى اإلميان العميق بالرسالة اليت 
يؤدوا. وكان الفتًا للنظر أنك ال تسـتطيع أن حتدد أيهما أكثر 
روعة: العنصر البشـري العامل يف تلك املؤسسات من الشباب 
والشابات، أم تلك املؤسسـات نفسها. وذات مرة قلت ألحد 
رفقاء السـفر: ما أروع هذا املبىن، فرد قائًال: األروع هم هؤالء 
البشـر املتفانون يف عملهم. قلت: لن خنتلف كثريًا؛ فمبىن رائع 

كهذا ال بد أن يشّيده ويديره أناس رائعون كهؤالء. 
أحد املحسـنني الذين قابلناهم هو "احلاج علي َكْرَواْنِجي"، 
رجل أعمال عصامي، لفت نظره أن األسـتاذ "فتح اهللا كولن" 
حيرص بإصرار على أن ال متس يُده أمواَل املتربعني ألعمال اخلري 
اليت يدعوهم هلا، فقرر أن يقف ثروته وحياته لألنظمة اإلنسانية 
اليت يشجع عليها؛ فبَنى سلسلة بديعة من املدارس ومسجدًا أنيقًا 
إذا دخلتـه حتب أن تبقى فيه وال خترج منه، من فرط الراحة اليت 
تشعر ا وأنت داخله. وأمثال احلاج "علي كرواجني" كثريون يف 
تركيا، وبفضل عطائهم نشأت مؤسسات ومشروعات حضارية 

بكل ما حتمله كلمة "حضارة" من معىن.

مدرسة يف األخالق ودرس يف التسامح اإلنساين
على اجلانب الغريب ويف "إنديانا" هذه املرة كانت مدرسة األخالق 
-باملعىن الواسع لكلمة مدرسـة كذلك- هي جامعة "نوتردام" 
الكاثوليكيـة. واحلقيقة أنين مل أتوقـع وجود مثل هذه النـزعة 
األخالقية من حيث األصل يف بلد مثل أمريكا. وجامعة نوتردام 
هي مـن اجلامعات املحافظة بكل املعاين اليت تشـري إليها كلمة 
"املحافظة". وقد أتيح يل أن أطلـع عن كثب على أحد املعاهد 
التابعة هلا، وهو "معهد كروك"، وحتدثُت مع مديره "سـكوت 
أبلـيب"، ومع عدد من الباحثني واملوظفني، وكان أكثر ما شـّد 
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انتباهي هو املناخ األخالقي الذي يعمل فيه اجلميع، اسـتنادًا إىل 
قاعدة قوية مـن التعاليم الدينية الكاثوليكية، رمبا كان أفضل َمن 
جيسدها هو مدير معهد كروك الدكتور القّس سكوت أبليب. قال 
يل: "لو ُخريت بني أن أشغل أعلى منصب يف الدنيا، وبني البقاء يف 
هذه اجلامعة الخترت البقاء يف جامعة نوتردام". أما الدرس األكثر 
تأثريًا فيمن يدخل هذه املدرسة فهو درس التسامح اإلنساين، الذي 
عربْت عنه ليس فقط كلماُت من قابلناهم يف املعهد، ومشاعُرهم 
الودودة جتاهنا، رغم علمهم أننا شـرق أوسـطّيون، وإمنا أيضًا 
وجـوُد أناس خمتلفي املواقف من الدين ذاتـه، ومن الكاثوليكية 
نفسـها اليت هي جزء من اسم جامعة نوتردام. فهناك مسلمون، 
ويهود، ومسيحيون، ودهريون"، وكأن ِلسان احلال يردد قول اهللا 
تعـاىل ﴿َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن﴾ (الكافرون:٦)، وكذلك عربْت عن 
هذه النـزعُة اإلنسانية املشـروعات والربامج البحثية والتعليمية 
اليت تسـتهدف يف أغلبها دعم قيم احلوار والسالم والتسامح بني 

خمتلف الشعوب واألمم.
أما على اجلانب الشرقي، ويف خمتلف املشروعات اليت زرناها 
يف إسطنبول ويف مدينة "ُبوْرَصْه"، جتّلت مدرسة األخالق بأي 
ما يكون التجلي؛ وإذا قارّناها مبدرسـة "نوتـردام" األمريكية 
اليت أومْأنا إليها، سنجد أن مدرسـتنا يف تركيا أعمق جذورًا، 
وأكثـر غصونًا، وأصدق قيـًال، وأتقن فعًال؛ فهـذه جامعة، 
وهذا مستشـفى، وتلك صحيفة، وهذه مدرسة ابتدائية، وهذا 
تلفزيـون... مجيعها يف إسـطنبول، وبعضها لـه أفرع خارج 
إسطنبول، وكلها مؤسسة على أحدث تكنولوجيا العصر؛ حىت 
إا ُتبهر الزائر وجتعله ال يصّدق ما تراه عيناه، ورمبا يشـعر أنه 
يف حلـم وليس يف "علم" يراه رْأي العني، فال ميلك إال أن يقول 
"ما شـاء اهللا ال قوة إال باهللا"، وال ميلـك إال أن يدعو للقائمني 
على تلك املؤسسات بالسداد والتوفيق، وال ميلك إال أن يتحسر 
على أحوال بالده املتردية -كما هو حالنا- يف أغلب املؤسسات 
واملرافق احلكومية وغري احلكومية. واألمر املهم يف كل ذلك هو 
أن تلك املشروعات على تنوعها نبعت من أصل واحد هو الروح 
اإلسالمية، واألخالقية اإلسالمية، اليت حتض يف أحد مبادئها على 
حتمية أن ُيتقن اإلنسـان عمله، وذلك انطالقًا من قول الرسول 
الكـرمي  : "إن اهللا حيب أحدكم إذا عمل عمًال أن يتقنه"(١)، 
وقد شهدنا مبا علمنا ورأينا أن هؤالء املسلمني األتراك قد أتقنوا 
ما عملوه من مشروعات عالية اجلودة، فائقة التقدم، وافرة النفع 
للمجتمع والدولة، للمسـلمني ولغري املسلمني، دون تفرقة، أو 

متييز. ويف كل مؤسسة من تلك املؤسسات ملسنا درس التسامح 
اإلنسـاين يف عمقه اإلسـالمي. ومن أفضل التعبريات عن هذا 
الدرس ما قاله بعفوية أحد املسؤولني عن تلك املؤسسات وهو: 
"إذا حتدث العامل عن اإلنسـان، فنحن املسـلمني أول من حيب 
البشر، وحنب الكون؛ ألن اهللا خلق هذا وذاك، وعلينا أن نتحاور 
مع اآلخر ذه الروح، حىت وإن كان يفكر بطريقة خمتلفة عّنا"، 
و"إن الغاية من هذه املؤسسـات هي تنشئة أجيال صاحلة تعمل 
خلري اإلنسانية". أنا قرأُت كل تلك املشروعات الراقية باعتبارها 
تطبيقًا ملدرسة األخالق اإلسالمية العملية، وباعتبارها درسًا يف 
التسامح اإلسالمي اإلنسـاين، وهذا هو لب الرسالة اإلسالمية؛ 
إذ ليست تعاليم اإلسالم جمرد كالم نظري، بل هي قول وعمل، 
وإميان وتطبيق، وهذا ما رأيناه بأّم أعيننا هناك يف تركيا، ونود أن 

نرى مثله يف بقية البلدان العربية واإلسالمية. 

مدرسة يف املجتمع املدين ودرس يف املشاركة 
هناك يف "دايتـون" اطلعنا على مدرسـة متكاملة يف "املجتمع 
املدين"، أو ما ميكن أن نسـميه "السياسة املدنية"، باملعىن الذي 
قصده الفارايب وابن خلدون وغريمها من أعالم الفكر اإلسالمي، 
وهذا املعىن يركز على التدبر يف كيفية تسيري شؤون الناس اليومية 
بأفضل طريقة تكفـل حتقيق مصاحلهم املادية واملعنوية معًا. هذا 
هو جوهر معىن السياسـة املدنيـة، أو املجتمع املدين كما قدمه 
علماؤنا السابقون، ويطبقه األمريكيون فيما بينهم وعلى مستوى 
قضاياهم الداخلية على األقل. وهـذا هو ما رأيته وأدركته من 
خالل مشـاركيت يف امللتقي السـنوي ملؤسسـة كاترنج حول 
"الدميقراطية التداولية". وسواء اقتبسوا هذا املعىن املدين للسياسة 
مـن ُعلمائنا أم توصلوا إليه باجتهادهـم فالنتيجة واحدة، وهي 
أم جاّدون يف البحث عن كيفية تفعيله يف واقعهم االجتماعي، 
وكيفية إعادة املواطنني إىل املجال العام واملشاركة يف قضايا هذا 

املجال واالبتعاد عن العزلة. 
وقد دأبْت مؤسسـة كاترنج منذ مخسة وعشرين عاما على 
تنظيم حلقات نقاش حول قضايا الدميقراطية، واسـتطاعت أن 
تقدم للمجتمع األمريكي جمموعة من اإلسهامات املهمة النظرية 
والتطبيقية، اليت استهدفت حل املشكالت اليت تعترض املواطنني يف 
عالقام بالسلطة والسياسة والشؤون العامة من جهة، وبناء ثقافة 
السياسة املدنية وتفعيلها على أرض الواقع من ناحية أخرى، وهذا 
هو جوهر "درس املشاركة" الذي جعلته مؤسسة كاترنج نصب 
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عينها منذ عدة عقود. ويتضح من مراجعة الربامج واملشروعات 
البحثية اليت ترعاها كاترنج أا تشـعر بأن الدميقراطية األمريكية 
يف خطر نتيجة تزايد حالة العزلة واالغتراب بني املواطنني، وعدم 
االهتمام بالشـؤون العامة، ومن مث اجتهدت املؤسسة يف البحث 
عن الطرق الكفيلة باسـتدعاء دور الشعب من جديد، وإعادة 
اكتشاف املواطنة، وبالتايل ترميم الثقافة املدنية اليت متهد إلشراك 

الشعب يف احلياة السياسية من جديد. 
ويف "أبنت" التركية اطلعنا على برامِج ومشـروعاِت مدرسة 
أخرى يف "املجتمع املدين" باملعىن السـابق شـرحه، وشاركنا يف 
لقائها الدوري للحوار والتداول يف الشـئون العامة اليت م تركيا 
وم غريها من بلدان منطقة الشـرق األوسـط. وقصة "منتدى 
أََبْنْت" كمؤسسـة من مؤسسـات املجتمع املدين بدأت قبل حنو 
عشر سنوات دف لـّم َشمل املثقفني واألكادمييني األتراك من 
كل االجتاهات السياسـية والفكرية واملذهبية، واالنتقال من حالة 
االحتراب والصراع إىل حالة السلم االجتماعي والتعاون، ودف 
تقوية الثقافة املدنية السـلمية داخل املجتمع التركي، مث اتسعت 
اهتمامـات املنتدى بعد ذلك إىل خـارج تركيا من أجل حتقيق 
األهداف ذاا ولكن على مسـتوى عاملي. ويعترب "منتدى أبنت" 
أحد املؤسسات التابعة لـ"وقف الصحفّيني والكّتاب" الذي كان 

قد تأسس مببادرة من األستاذ "فتح اهللا كولن" سنة ١٩٩٤. 
مسعنا من رئيس وقف الصحفيني والكتاب قصة نشأة الوقف، 
وكيف تطورت أهدافه ومنت مشروعاته، وكيف انبثقت منه فكرة 
منتدى "أبنت" للحوار، وكيف أضحى املنتدى مستقًال يف إدارته ويف 
نشاطاته عن وقف الصحفيني والكتاب. وتبني أن الفكرة األساسية 
املوجهـة هلذا املنتدى هي فكرة "احلـوار املدين"، وهي من أفكار 
األستاذ "فتح اهللا كولن" من أجل تكوين قاعدة صلبة للمشاركة يف 
الشؤون العامة، والتوصل إىل أفضل احللول للمشكالت اليت تواجه 
املجتمع التركي، مث اتسـعت آمال أصحـاب املنتدى إىل النطاق 
العاملي، وأضحى املنتدى "منوذجـًا" يربهن على إمكانية التعايش 
بني املختلِفني، والتعاون فيما هو متفق عليه، واحترام وجهات نظر 
املخالفني، مع إعمال التفكري النقدي فيها لتوسيع القواسم املشتركة 

وتضييق مواطن االختالف قدر املستطاع. 
درس "املشاركة" يف الشـأن العام انطالقًا من مفهوم املجتمع 
املدين والسياسة املدنية، عّبر عنه بعض املشاركني يف منتدى "أبنت"، 
ولكن بطريقة خمتلفة عن تلك اليت وجدناها عند مؤسسة كاترنج يف 
دايتون األمريكية؛ هناك يف دايتون كان مههم األساسي هو كيف 

ميكن تقوية الثقافة املدنية الكفيلة باسـتعادة املواطنني إىل السياسة 
وشـؤون املجال العام، وكيف ميكن ترميم الدميقراطية األمريكية 
بعـد أن أصاا الوهن ودمت بعض دعائمها. أما يف "أبنت" فقد 
كان اهلم األساسي هو كيف ميكن بناء املجال العام، وكيف ميكن 
يئة البنية األساسية للممارسة الدميقراطية، أو الشورية. كان ذلك 
واضًحـا يف امللتقيات املاضية للمنتدى، وحـىت يف امللتقي األخري 
يف يوليـو املاضي -رغم أن موضوعه كان عن سياسـات العوملة 
وانعكاسـاا على مستقبل الشرق األوسـط- وقد عرب عن هذا 
الدرس بوضوح وعمق يف آن واحد الربوفسـور "كمال َكاْرَبات" 
-وهو أحد أشهر أسـاتذة التاريخ يف تركيا- وذلك عندما شدد 
يف كلمته باملنتدى على أن لب املشـاكل الـيت تعاين منها بلدان 
الشـرق هي "أن املجال العام يف هذه البلـدان مل يتطور، ولذلك 
اتسعت الفجوة بني الشعوب واحلكام، وما مل يتطور املجال العام، 
وينخرط فيه أكرب عدد ممكن من املواطنني، فسوف يظل االستقرار 
بعيد املنال، وسـوف يظل التحديث ضربًا مـن اخليال". هكذا 
حتدث كمال َكاربات، واحلق معه فيما قال. هناك مشـوار طويل 
أمام جمتمعاتنا يف الشـرق لتعلم درس املشاركة وحتويله إىل ممارسة 
مؤسسية، وهذا أحد أهم الدروس اليت جتتهد فيها "مدرسة املجتمع 

املدين يف تركيا"، ويسهم فيها منتدى أبنت بسهم وافر.
بعد الرحلتني؛ إىل الواليـات املتحدة األمريكية يف الغرب، 
وإىل تركيا يف قلب الشـرق، وبعد أن تبني ما هنالك من مهوم 
مشتركة، وجهود متشاة تسـعى للتغلب على املشكالت اليت 
تعاين منها اإلنسـانية املعاصرة، قلت: ال بد من إعادة النظر يف 
قول كيبلنج -شـاعر اإلمرباطورية الربيطانية العجوز- "الشرق 
شـرق، والغرب غرب، وهيهات أن يلتقيا"، فهما قد يلتقيان، 
وقد بـدءا يلتقيان يف بعض احلاالت، حـىت وإن حاول حمترفو 
السياسـة اإلبقاء على الفرقة بني الشعوب واألمم. فمن مصلحة 
البشـرية أن يلتقي بنو آدم مجيعًا؛ كانو يف الشرق أم يف الغرب، 
يف الشـمال أم يف اجلنوب. وقبل أكثر من مخسة عشر قرنًا قرر 
اإلسالم العظيم املساواة بني البشـر مجيعًا، وأّكد أن كلنا آلدم 
وآدم من تـراب، وأنه ال فضل لعريب على أعجمي، وال ألبيض 

على أسود إال بالتقوى والعمل الصاحل. 

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة / مصر.  (*)

جممع الزوائد، ٩٨/٤.   (١)
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قالوا: "كان التصوف يف صدر اإلسـالم مسّمى ال 
اسم له، مث أصبح اليوم امسًا ال مسّمى له".

وأقول هي كلمة صحيحة ودقيقة؛ فإن املسلمني 
يف صدر اإلسالم كان ّمههم األول تزكيَة النفس األمارة بالسوء، 
والسـموَّ ا يف مدارج التربية إىل مرتبة النفس الراضية واملطمئنة 
دون أن يبدعوا لذلك امسًا غري االسم الذي مساه اهللا  به، وهو 
اجلهاد التأسيسي الذي يبدأ بتزكية النفس وتربيتها، وهو العمود 

الفقري يف منهاج السلوك إىل مرضاة اهللا.
مث إنه خَلف بعد ذلك الرعيِل األول خلف، أفردوا هلذا املنهج 
السـلوكي امسًا جديدًا ال عهد ملن قبلهم به، وما لبثوا أن َأولوه 
أمهية بالغة من حيث إّن هذا املنهج التربوي هو املدخل الذي ال 

بّد منه لسائر أنواع الصالح الفردي واالجتماعي.
غري أن االهتمام باالسـم اجلديد تغلب شـيئًا فشـيئًا على 
االهتمام باملسـمى القدمي، فتولد من ذلك تيار من االجنذاب إىل 

ر ر ا يف حياة األستاذيف حياة األستاذ ا

أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي*

دراسات إسالمية

وحي
الوهج الر
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كلمة التصوف. وال ريب أن العامـل األول هلذا االجنذاب إمنا 
كان اقتران الكلمة بأعمال التربية النفسـية اليت هي لباب السري 
على صراط اهللا ، ومن مث فهي لباب اإلسـالم. وَلعلَّ رجال 

"الرسالة القشريية" من أبرز من ميثلون هذا العهد.
مث جاء على أعقام خلف آخر غدت كلمة التصوف عندهم 
أشـبه بُقّبة ليس يف داخلها مزار، ولقد امتّد عهد هذا اخللف إىل 
عصرنـا الذي حنن فيه. إنك تتأمل فتجد أن التعامل اليوم إمنا هو 
مع بريق هذه الكلمة وما يشـّع منها -حبكم االقتران الطويل- 
من مظاهر الصالح والتقوى وأصول اإلرشـاد ومناهج التربية 
والسـلوك إىل مرضاة اهللا. وعندما تبحث عما حتت هذه الكلمة 
من هذه املضامني ال جتد شـيئًا. وهكذا فقد غدا التصوف اليوم 

-كما قالوا- امسًا ال مسمى له.

النورسي االستثناء
غري أن مـن املعلوم أنه ما من قاعدة إال ويعتريها شـذوذ، وما 
من عموم إال ويلحقه اسـتثناء، فال يـزال يف املتصوفة من هم 
على سـنن الرعيل األول. وإين ألجد أن سـرية األستاذ املرشد 
سعيد النورسي، كانت مظهرًا هلذا االستثناء. كانت مظهرًا حلال 
الرعيل األول من املسـلمني؛ إذ كان التصوف عندهم مسمى ال 
اسـم له. وال ريب أن يف عاملنا العريب واإلسالمي من َيشَركه يف 
هذه احلال االسـتثنائية. ولكنهم قّلة ال يتجاوزون عدد الشذوذ 

من القاعدة واالستثناء من العموم.
يف أكثر من موضع يف (اللمعات) يصرح األسـتاذ النورسي 
رمحـه اهللا بأنه ليس صوفيًا. ولكنه يف كل ما خياطب به تالمذته 
من فنون النصح والتربية واإلرشـاد، ال خيرج عن ذلك اللباب 
الذي كان هو مسـمى التصوف بل مسـمى اإلسالم يف عصر 

السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم.
ولقد كان يف مقدمة العوامل الـيت أكرمته بالصفاء الروحي 
وأّيَدته باإلهلام الصائب والفتوحات الربانية تلك الساعات الطويلة 
اليت كان يأخذ نفسـه فيها باألذكار املأثورة واألوراد اليت تنسب 
إىل كبار األولياء واملرشـدين، كاألوراد القدسية للّشاه نقشبند، 
وكاجلوشن الكبري الذي كان يقرؤه ويوصي بقراءته؛ كما كان من 
أهم تلك العوامل خلواته الكثرية والطويلة اليت ميضيها يف شواهق 
اجلبال، وأحيانًا على مقاعد يف أعايل األشجار، حياسب فيها نفسه 
ويراقب فيها ربَّه، ويتأمل صفات اخلالق يف مرآة خملوقاته الكونية. 
وهل كان ذلك كله إال جزًء من املسمى الذي مل يكن له يف صدر 
اإلسـالم هذا االسم الذي شـاع له من بعُد "التصوف". ولكنه 

كان-كما قلُت لكم- لُباب اإلسـالم ومكنونه، وكانت عالقته 
بأحكامه السلوكية الظاهرة، كعالقة الروح باجلسد.

سنوحات ربانية
ولقد كان من نتائج هذه العوامل سنوحات ربانية ُعلوية، يفيض 
ا قلبه، تعلو به يف سـلّم املقامات، وترقـى به إىل أعلى تلك 
الدرجـات. من هـذه املقامات أن يصل السـالك من جهوده 
وجهاده إىل نكران الذات والفناء يف املنِعم  والرقي إىل أعلى 
درجات اإلحسان، وهو عدم شعور العبد بإحسانه، وذهوله عن 

أحواله ومقاماته.
وإليكـم بيانه هلذه الرتبة الـيت ال يتذوقها وال يرقى إليها إال 
من أخذت مبجامع نفسـه نشوة العبودية هللا، وناله منها ما يشبه 
ـْكر، يقول: "قال يل أحد األتقياء يف قسطموين شاكيًا: لقد  السُّ
ترديُت وتقهقرُت عن حايل السـابق.. إذ فقدُت ما كنت عليه 
من أحوال وأذواق وأنوار. فقلت له: بل ترّقيَت، واستعليَت على 
األذواق والكشوف اليت تالطف النفس وتذيقها مثراا األخروية 
يف الدنيا، وتعطيها الشـعور باألنانية والغرور.. وقد طرَت إىل 
مقام أعلى وأمسى، وذلك بُنكران الذات وترك األنانية والغرور، 
وبَعدم التحري عن األذواق الفانية.. نعم إن من اإلحسان اإلهلي 
للعبد أن ُينسَيه إحساَنه بفنائه عن نفسه اليت ال حول هلا وال قوة 

وال وجود إال باملحِسن األوحد وهو اهللا سبحانه".(١)
أليسـت هذه السنوحات من املسـميات اليت مل يكن هلا يف 
صدر اإلسالم اسم خمتّص به؟ لقد كان هلا حضور بارز يف ذلك 
الصدر األول، ولكن مل يعبَّر عنها إال مبا مساها اهللا تعاىل به، وهو 

تزكية النفس والصعود الدائم يف درجات اإلحسان.
ولقد كان من آثار هذه العوامل أيضًا تنامي مشـاعر اخلشية 
مـن اهللا بني جواحنه، وهيمنُة الرقابة اإلهليـة على قلبه، وتعاظم 
يات  اخلوف يف نفسـه مما هو مقبل عليه بعد املوت. وكلها مسمَّ
قدسية هلذا الذي يسمى اليوم تصوفًا، ولكن مل يكن هلا وراء اسم 

العبودية الضارعة هللا تعاىل حينذاك أي اسم مصطنع آخر.
ولنتأمل ترمجة هذه اآلثار لديه يف هذا الدعاء الواجف الذي 
صاغه األستاذ النورسي رمحه اهللا باللغة العربية، وكان يناجي به 

ربه  يف أوقاته اخلاصة. يقول رمحه اهللا:
"يـا إهلي الرحيم يا إهلي الكرمي! قد ضاع بسـوء اختياري 
عمري وشبايب، وما بقي من مثراما يف يدي إال آثام مؤملة مذلة، 
وآالم مضّرة مضّلة، ووساوس مزعجة معجزة... وأنا ذا احلمل 
الثقيل والقلب العليل والوجه اَخلِجل، أدنو إىل باب قربي.. بيت 
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الوحدة واالنفـراد يف طريق أبد اآلباد، مفارقًا هذه الدار الفانية 
اهلالكة باليقني، واآلفلة الراحلة، والغدارة املّكارة ال سـيما ملثلي 

ذوي النفوس األمارة.
فيا ريب الرحيم ويا ريب الكرمي! أراين عن قريب وقد لبسـت 
أكفاين وركبت تابويت، ووّدعـت أحبايب، وتوجهت إىل باب 
قربي. فأنادي وأنا على باب رمحتك: األمان األمان، يا حنان يا 

منان، جنين من خجل العصيان.
آه.. كَفين على ُعنقي، وأنا قائم عند رأس قربي، أرفع رأسي 
إىل باب رمحتـك، أنادي: األمان األمان، يـا رمحن يا حنان، 

خّلصين من ثقل محل العصيان.
آه.. أنا ملتفٌّ بكفين وساكن يف قربي، وقد تركين املشيِّعون، 
وأنا منتظر عفوك ورمحتك مشـاهد بأن ال ملجأ وال منجى إال 
إليك، وأنـادي: األمان األمان من ضيق املكان ومن وحشـة 
العصيان، ومن قبح وجه اآلثام، يا رمحن يا حنان ويا دّيان، جنين 

من قيود الذنوب والعصيان.
إهلي! رمحتك ملجئي ووسـيليت، وإليـك أرفع بّثي وحزين 

وشكاييت.
يا خالقـي الكرمي، ويا ريب الرحيم، ويا سـيدي وموالي! 
خملوقك ومصنوعك وعبدك العاصي العاجز الغافل اجلاهل العليل 
الذليل املسـيء املسّن الشقي اآلبق، قد عاد بعد أربعني عامًا إىل 
بابك، ملتجئـًا إىل رمحتك، معترفًا بالذنوب واخلطيئات، مبتلى 
باألسـقام واألوهام، متضرعًا إليك.. فـإن تقبل وتغفر وترحم 
فأنت لذلك أهل وأنت أرحـم الرامحني، وإال فأّي باب ُيقصد 
غـري بابك، وأنت الرب املقصود واحلق املعبود، وال إله إال أنت 

وحدك ال شريك لك.
آخـر كالمي يف الدنيا وأول كالمـي يف اآلخرة ويف القرب: 
أشـهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن حممدًا رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم".(٢)
تأمـل يف هذه املناجاة اليت ال تنبثق إال من قلب ملتاع بلوعة 
التعظيم واخلشـية واحلب، فّياض مبشـاعر العبودية الواجفة هللا 
.. وَتسـاءْل معي: ِمن أين تفّجرت يف قلبه هذه األحاسيس 
العلوية املنصرفة بكليتها إىل املأل األعلى، واملعرضة عن ملكوت 

األرض وزخارف الدنيا؟
أما إن هذه األحاسـيس ال تنبثق إال من قلب َمن أخذ نفسه 
بأوراد الصباح واملسـاء، وغّذى فطرته اإلميانية بالكثري من ذكر 
اهللا ومراقبتـه، وألزم نفسـه مبنهاج دائم مـن التنقل يف مدارج 
السالكني. وهل كان هذا إال َديدن الّرعيل األول من املسلمني، 

وهل كان هذا يف حيام إال عمًال بدون عنوان مثري، ومسـمى 
بدون اسم مصطنع؟!

وما أظن أن األستاذ النورسي نفى اسم التصوف عن نفسه يف 
أكثر من مناسبة وقعُت عليها، إال ليجعل من نفسه أمام اهللا تعاىل 
فّعـاًال بتواضع وصمت، ال قّواًال يتجّمل أمـام الناس بالعناوين 
واأللقاب، ولعله أراد بذلك أن يشـد نفسـه إىل عهد السلف 
الصاحل فيسـري على جهم وينهل من ِوردهم، وحيقق بذلك يف 
نفسه الشطر األول من مقولة: "كان التصوف يف صدر اإلسالم 

مسمى ال اسم له..".

موقف األستاذ النورسي من البدع
يف الناس من يظن أّن ِمن شـأن الذين يكثرون االهتمام بأسباب 
التزكية النفسـية، وأحوال القلب ومقامات القرب من اهللا، أن 
يتسـاهلوا يف البدع وأن يذهلوا عن خطورة الركون إليها وعن 

شدة حتذير رسول اهللا  منها.
غـري أن الواقع خمالف هلذا الظن متامـًا؛ فما تتبعنا حال من 
سلكوا -بصدق- مسالك التزكية النفسية واهتّموا مبراقبة أحوال 
القلب وسبل التقرب إىل اهللا، إال ورأيناهم من أكثر الناس ابتعادًا 
عن البدع ومن أشدهم حتذيرًا منها. وارجع إن شئت إىل الرسالة 
القشـريية وتأمل يف تراجم رجاهلا، جتد اجلامع املشـترك بينهم 

تالقَيهم على نبذ البدع وحماربتها.
واألستاذ النورسي وإن كان متأخرًا عن الرعيل األول وسلف 
هذه األمة يف الوجود، إال أنه ليس متأخرًا عنهم يف املكانة والرتبة 

فيما حنسب، وال نتأّلى على اهللا.
فقد أكثر األسـتاذ يف رسـائله، ويف ملعه ويف إشعاعاته، من 
التحذير من ممارسـة البدع باسم الدين، ومن التنبيه إىل ضرورة 
التمسك بأهداب السنة النبوية وعدم اخلروج عليها. وهو إذ ينّبه 
إىل ذلك يلفت النظر إىل أن التمسـك بالسـنة النبوية واحلرَص 
الشـديد عليها وعلى عدم الشـرود عنها، هو دأب أولياء اهللا 
تعاىل وشأن املرشدين الربانيني. يقول رمحه اهللا يف اللمعة احلادية 
عشرة: "إّن َمن جيعل اتباع السنة النبوية عادته، فقد حّول عاداته 
إىل عبـادات، وميكن أن جيعل عمره كله مثمرًا ومثابًا عليه". مث 
يقول: "لقد قال اإلمام الرباين أمحـد الفاروقي رمحه اهللا: بينما 
كنت أقطع املراتب يف السري والسلوك الروحاين، رأيت أن أسطع 
ما يف طبقات األولياء وأرقاهم وألطفهم وآمنهم وأسـلمهم، هم 
أولئك الذين اختذوا اتباع السنة الشريفة أساسًا للطريقة". ويعّلق 
األستاذ النورسـي على كالم اإلمام الرباين هذا قائًال: "نعم إن 



السنة الثانية - العدد (٥) ٢٦٢٠٠٦

اإلمـام الرباين جمدد األلف الثاين ينطق باحلق. فالذي يتمسـك 
بالسنة الشريفة ويتخذها أساسـًا له، هلو أهل ملقام املحبوبية يف 

(٣)." ظل حبيب اهللا
ومن هذا املنطلق ينكر األستاذ النورسي رمحه اهللا على الشيخ 
حمي الدين بن عريب فكرة وحدة الوجود، ولكنه ال يرميه بسببها 
بكفر أو زندقة أو فسوق، وال يتجاهل سعة علومه وعمق أفكاره 
وعلّو مقامه. يقول جوابًا عن سـؤال يتعلق بابن عريب رمحه اهللا: 
"إنك يا أخي بسؤالك هذا تضطرين إىل أن أناقش -وأنا الضعيف 
العاجز- خارقة احلقيقة وداهية علم األسرار حمي الدين بن عريب، 
ولكن ملا كنُت سأخوض يف البحث معتمدًا على نصوص القرآن 
الكرمي، فسـوف أسـتطيع أن أحّلق إىل أعلى من ذلك الصقر 
وأمسى منه، وإن كنُت ذبابة." مث يقول: "اعلم أن حمي الدين بن 
عريب ال َيْخدع ولكنه ينخدع، فهو مهتٍد ولكنه ال يكون هاديًا 
لغريه يف كل ما كتبـه، فما رآه ِصدق وَصواب ولكن ليس هو 

احلقيقة.."
وقد أطال األستاذ النورسي يف مناقشة أفكار ابن عريب رمحه 
اهللا، ملتزمـًا ضوابط اللياقـة واألدب دون جتريح وال اام له، 
وأتى بكالم دقيق مقنع يضيق هذا املقام عن نقله. وبوسـعنا أن 
نوجز ذلك كله يف قوله عنه: "وملا كان الشيخ قد انتهج مسلكًا 
مستقًال، وكان صاحب مشرب مهم وله كشفيات ومشاهدات 
خارقة، فإنه يلجأ باضطرار إىل تأويالت ضعيفة وتكلف ومتّحل 
ليطبق بعض اآليات الكرمية حسب مشربه ومشهوداته، مما خيدش 
صراحة اآلية الكرمية وجيرحها.. فالشيخ ابن عريب له مقام خاص 
لذاته، وهو من املقبولني، إال أنه بكشـفياته اليت ال ضوابط هلا، 
خرق احلدود وجتاوزها وخالف مجهور املحققني العلماء يف كثري 

من املسائل"(٤)
أقول: ومل أجد يف شـيء من أحاديثـه عن ابن عريب رمحه 
اهللا، ما يذكره جل املترمجني له من أن الباطنّيني دّسـوا يف كتابه 
"الفتوحـات" كثريًا من األفكار الباطنيـة والعقائد الكفرية اليت 
يتبنَّوا، منهم ابن العماد يف كتابه "شذرات الذهب"، وابن املقري 
يف "نفـح الطيب"، واإلمام الشـعراين يف "اليواقيت واجلواهر"، 
وحاجي خليفه يف "كشف الظنون". وأعتقد أن هذه حقيقة تعلو 
على الريب والظن. ال أدّل على ذلك من أنك ال جتد يف فتوحاته 
فكرة تناقض العقائد اإلسـالمية إال وجتد يف مكان آخر فيه رّدًا 
عليهـا وحتذيرًا من األخذ ا. تأمل يف هاتـني البيتني من تائّيته 
جتد أما ينطويان على نقيـض وحدة الوجود ويقرران العقيدة 

: اإلسالمية املأخوذة من كالم اهللا وسنة رسوله

وجـدُت وجودًا مل أجـد ثانيًا له
وشـاهدُت ذاك احلق يف كل صنعة
وطالـب غـري اهللا يف األرض كلها
كطالب ماء من سـراب بقيعــة

النورسي والتربية الروحية
وبعد، فكلنا يعلم أن األسـتاذ النورسـي ما إن جتاوز األربعني 
من عمره حىت نفض فكره ويديه من السياسـة وأحابيلها، واجته 
يف أنشـطته اإلسـالمية إىل ميدان التربية وتزكية النفس ونقد 
الذات، وافتتح حياته اجلديدة بقوله: "أعوذ باهللا من الشـيطان 

والسياسة".
كانت صلته بالنـاس الذين يرشـدهم ويربيهم عن طريق 
رسائله اليت يكتبها إليهم فتنتشر فيما بينهم، أما هو فكانت تتلقاه 
السجون سـجنًا إثر سـجن، ال يتأتى له -إال نادرًا- اجللوُس 
إليهم والتحـاور معهم. ومع ذلك فقد أمثرت جهوده هذه كما 
مل تثمر جهود أي مجاعة إسـالمية أو حزب إسالمي؛ اختذ من 
السياسـة سـّلمًا للبلوغ به إىل عقول الناس وأمساعهم. ها أنتم 
ترون اليوم مثار تربيته الروحية والسـلوكية، يانعة متجددة على 
َعرض هذا املجتمع وُطوله، يبدد ضياءه السـاطع ما تراكم من 
ظلمات اجلهالة والفسـوق واإلحلاد. وكأنه ضياء أشرق للتّو أو 

لكأا تربية تلقتها اآلذان واأللباب باألمس القريب.
فما السـّر الكامن وراء هذه الظاهرة الغريبة اليت تتبدى يف 
سطور ورسائل وكلمات مضى على توجيهها إىل الناس ما يناهز 
القرن من الزمن؟ السـر يكمن يف هذه اإلشـراقة الروحية اليت 
كانت تتوهج ا حياة األستاذ النورسي. لقد كان هذا الوهج هو 
الروح السارية يف رسائله وكلماته، وكان َمِعينه متمثًال يف ذلك 
اجلهاد اخلفي الذي كان يأخذ به نفسه، مراقبًة هللا، وذكرًا دائمًا 
له، والتجاًء إليه باألسـحار، ومالزمة لألوراد اليت تصّفي القلب 
يف البكور واآلصال. وإنه للجهاد القدسـي الذي كان يف صدر 

اإلسالم مسمى ال اسم له، مث غدا اليوم امسًا ال مسمى له. 

كلية الشريعة، جامعة دمشق / سوريا.  (*)
اهلوامش

الشعاعات لبديع الزمان سـعيد النورسي، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي،   (١)

ص ٣٧٤. 
اللمعات ص ١٩٧-١٩٨ ؛ املثنوي العريب النوري ص ٢٨١-٢٨٢  (٢)

اللمعات ص ٨١.  (٣)

اللمعات ص ٥٢ و٥٣.  (٤)
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الدعوة إىل اهللا ليست مسألة مزاجية يزاوهلا الداعي 
دون  ومن  وروحيا.  ونفسيا  فكريا  هلا  يعبأ  أن  قبل 
إىل  واملزاجي  العشوائي  عمله  يؤدي  أن  ميكن  ذلك 

العكس من املرجو من هذه املهمة النبيلة. فالدعوة "علم وفن".(١)

الدعوة علم وفن
مل  وما  قوله،  يريد  بالذي  معمق  علم  على  الداعية  يكن  مل  فما 
فإن  اإلنسان  روح  إىل  املوصلة  الطرق  بأقصر  دراية  على  يكن 
اإلخفاق سيكون من نصيبه. وإن آمادا بعيدة ما زالت تفصل بني 
الدعاة وجوهر اإلنسان، وإىل هذا يعزى فشل الداعية يف كسب 
املخاطب إىل صف دعوته. فما مل يكن بوسع الدعاة الوصول 

إىل هذا اجلوهر الذي يقوم عليه كيان اإلنسان، مث إزالة ما تراكم 
عليه من صدأ كي يتألق من جديد ويتبني معدنه النقي النفيس 

فإن اإلخفاقات ستتوايل بدون انقطاع.
فينبغي  الكون  هذا  من  مهما  جزء  اإلنسان  كان  "إذا  نعم، 
أال نسمح له بتدمري نفسه وسحق روحه، ألن دمار هذا اجلزء 
املهم من الكون قد يسبب دمارا للكون كله. فنحن مسؤولون 
كونيا وأخالقيا عن هذا اجلزء وصيانته من االيار، ولن نسمح 
فقضية  اهللا".(٢)  بدين  املدين  الكوين  التوافق  على  خيرج  بأن  له 
اإلميان قضية تتعلق بالكون كتعلقها باإلنسان، وإن صالح الكون 

بصالح اإلنسان، وفساده بفساد اإلنسان.

كالم بال عمل هباء، وفقه بال ورع ضياع،
وعلم بال زهد جهالة، وصداقة بدون وفاء خداع،

وحياة بال قلب موت وسراب...
* * *

أنفاس ظمئنا إليها...أنفاس ظمئنا إليها...
نوزاد صواش* إطاللة على الداعية املرتقب

قضايا فكرية

]
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ومن مث على الدعاة أن يعوا هذه القضية كل الوعي بأبعادها 
وذلك  املسؤولية.  مستوى  إىل  يرتفعوا  وأن  واإلنسانية،  الكونية 
بإخصاب أرواحهم وإذكاء أفئدم وشحن أذهام وموازنة حيام 
وتعميق رؤاهم اإلميانية. وأن يدوروا مع الزمن حيثما دار، وجيروا 
مضى،  حيثما  اإلنسان  وراء  ويركضوا  جرت،  حيثما  احلياة  مع 

وإىل أي عامل كان انتماؤه، وأي ثقافة كانت ثقافته ولغته.
يف عصر العوملة هذا، أصبح للعقل اجلمعي قوة تأثريية أوسع 
العامل  فقيادة  الفردي.  جبهدها  العقول  تستطيعه  مما  وأسرع 
وإحداث التغيري فيه حنو األسوأ أو األفضل، ميكن أن يكون أكثر 
فاعلية إذا مارست العقول نشاطاا الذهنية واملعرفية من خالل 
املؤسسات، سواء كانت هذه املؤسسات علمية أو اجتماعية أو 

اقتصادية أو ثقافية أو أخرى.

السكونية واحلركية
ليس هناك شيء أكثر خطورة على املسلمني من السكون واالسترخاء 
تقتل  روحية  عفونة  "فالسكونية  واألحالم.  للنوم  واالستسالم 
املواهب وحتطم اإلبداع وختنق البطولة وتكتم أنفاس العبقرية. ومنذ 
مات النازع احلركي يف املسلمني، وتوقفوا عن اهلجرة واالنسياح يف 
أرجاء األرض حاملني دعوم إىل العامل... منذ ذلك الوقت توقفت 
فكرية  إشكاالت  أوساطهم  يف  وجنمت  فهمهم  وغاب  إبداعام 
موهومة وخصومات مذهبية جدلية، وانشغل بعضهم ببعض، ورمبا 
قاتل بعضهم بعضا، متناسني مهمتهم الدعوية األساس اليت ندم اهللا 
تعاىل إليها. إن دعاة اإلميان إذا ما ساحوا وهاجروا إىل أي مكان 
يف العامل وضربوا جذورهم فيه، فإن الشجرة ال بد أن تنبت عن 
قريب، وأن تورق وتثمر، وإن تارخيا جديدا لإلسالم سيبدأ يتشكل 

يف املكان الذي زرعوا أنفسهم فيه."(٣)
واهلمودية  السكونية  يأىب  فاإلسالم  اإلسالم،  طبيعة  وهذه 
يف  جيرون  وهم  األوائل  املسلمون  هاجر  وقد  املحدودية،  ويأىب 
العامل حيث جيري م اإلسالم. وإذا كان العامل قد استنـزفته 
اليوم قوى الغرب وقيمه وسلوكياته النفعية، وأفرغته من كثري من 
قيم اإلميان، فإن هذا حيتم على املسلم أن يبادر بنفسه لكي يعيد 

إلنسان اليوم عمق اهلدفية اإلهلية يف نفسه.
ومن املنطلق حث فضيلة األستاذ فتح اهللا كولن رجال التربية 
عديدة  مرات  الشعوب  من  احلمية  وأهل  والثقافة  واالقتصاد 
ويف  تركيا  يف  وجامعات  مدارس  إنشاء  على  شىت  ومبناسبات 
خمتلف أرجاء املعمورة، وجعلها مراكز للتربية والتعليم، تدعو إىل 

احلب والسالم، واحلوار والتسامح، ومزج العلم حبقائق اإلميان، 
ومواكبة العصر من حيث التطورات العلمية والتكنولوجية، مع 
أخالق سامية يشار إليها بالبنان. ورمبا يكون هذا أسلوبا جديدا 
غري مسبوق يف تعريف الشعوب برسالة اإلسالم السمحة. وقد 
أثبت جناَحه حيث استطاع أن يوصل صوت اإلميان إىل أصقاع 
قصية مل تكن قد مسعت باإلسالم ومساحته يف شرق العامل وغربه 

وَشماله وجنوبه وكافة قاراته.

االنفتاح على معطيات العصر
إن الدعوة إىل اهللا منفتحة على معطيات العصر يف العلوم والفنون 
واألفكار املتنوعة والثقافات املختلفة. وذلك إلكساا مزيدا من 
أحناء  شىت  يف  واملفكرين  املثقفني  من  واسعة  أوساط  يف  االحترام 
بني  واألفضل  األرقى  هو  يكون  أن  املسلم  على  ينبغي  العامل. 
العقول، وأن حيتل كرسي األستاذية اليت يرجع إليها يف أمور الثقافة 

واحلياة واإلميان، وأال يكون منكفئا ومنغلقا وبعيدا عن الواقع.
تشكيل  روافد  من  رافد  احلضرية  العقلية  أن  شك  ال  أجل 
العقل الدعوي، إال أا جيب أال تستعبد الداعية يوما، وال يكون 
هو سجني نظريات وآراء، بل حرا يقبل منها ما له ملمح إمياين، 
ويترك ما ليس له مثل هذا امللمح، وهو ال يعرف هذا الصراع 
احلياة،  هو  عنده  الفكر  عمال.  وحيياه  فكرا  يقرؤه  ما  بني  املؤمل 

واحلياة عنده هو الفكر.
مقروءة  وسطوره  صفحاته  كل  مفتوح،  كتاب  والداعية 
ومكشوفة، ليس فيه صفحات مطوية عن العيون أو صفحات مكتوبة 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  احلبيب  رسولنا  كان  وكما  السري.  باحلرب 
سفرا مفتوحا يقرؤه من يريد، من تاريخ ميالده إىل انتقاله إىل الرفيق 
األعلى، هكذا تكون حياة أصحاب الدعوات وأفكارهم. حياة كلها 

ار ال ليل فيها، وضحى واضح ال لبس فيه، وظاهر ال باطن له.

إنقاذ اإلميان
الداعية إىل اهللا ال يزاحم أهل الدنيا على دنياهم ولن يزامحهم. إن 
إنه  ظهره.  إليها  وأدار  لعزف عنها  تسعى  جاءته  نفسها لو  الدنيا 
مشغول بدعوته، بإنقاذ إميان الناس. إن إنقاذ إنسان واحد من وهدة 
الضالل هو خري له من الدنيا وما فيها. وإعادة إميان غائب إىل قلب 
إنسان هو أعظم ما يطمح إليه، وإيصال صوت اإلميان إىل أمساع 
من مل يسمع به هو غاية الغايات عنده. هذه هي دعوته يعلنها على 

رؤوس األشهاد ال يكتم منها شيئا وال خيفي منها شيئا.
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التركيز على جوهر اإلنسان
إن معاجلة اجلفاف الروحي واجلدب الفكري لدى املسلمني هو 
من أبرز مهماتنا. وجهلنا باإلنسان جيعلنا نقف حائرين جتاهه، 
ومن مث علينا أن تم بالدراسات اليت تعمل على كشف أسرار 
لكي  ا  التخصص  على  الدعاة  ونشجع  وباطنا،  ظاهرا  اإلنسان 
تتوفر للدعوة معلومات عن كينونة اإلنسان وكيفية التعامل دعويا 
العامل  جتتاح  الروحية  الفوضوية  ألن  حقيقتها.  يف  والتعمق  معها، 
اليوم وتستدر العطف واإلشفاق من أصحاب الغرية على اإلنسان.

إن سر قوة الدعوة هو يف تطابقها مع قوانني النفس البشرية. 
يف  سيجدون  الدنيا  جيف  حول  التحليق  من  سئموا  والذين 
أجوائها ما يتوقون إليه من الطهر والنقاء، وأصحاب الذهنيات 
بة والنفوس املحترقة سريون واحتهم الربود يف إقليمها. أما  املعذِّ
اولئك الذين يتهيبون اإلسالم وخيافون منه فسيلمسون أال شيء 
أكثر أمنا وأمانا وسالما من االلتجاء إىل محاه، وأن املعرفة كل 
شيئا.  احلقيقة  يف  يعرف  ال  فإنه  يعرفه  ال  من  وأن  فيه،  املعرفة 
صيدلية  يف  سيجدون  األوجاع  ومسحوقو  األحزان  وسكارى 

هذه الدعوة البلسم والشفاء.
إن الدعوة كلها دعاء، وليست شيئا آخر غري الدعاء. دعاء 
بلسان احلال أو بلسان املقال. وبني احلال واملقال ترتفع الليايل 
بدمع  نضاحة  بالتضرعات،  السمع  موقورة  بالتهجدات،  مثقلة 
القلوب، صراخة بوجد األرواح. وركب الدعوة ميضي يف طريقه 
احلكمة،  فطنة  وحتدوه  املنطق،  صواب  يقوده  مغربا  أو  مشرقا 
ويأتيه املدد اإلهلي من كل جانب، وتواكبه العناية الربانية حيثما 

مضى وأىن ألقى عصا ترحاله.
يف  والسقوط  املخيف،  الروحي  اهلالك  من  حيذر  فالداعية 
هاوية االحنالل النفساين الداخلي. إنه ال ينفك يدعو اولئك الذين 
يريدون اخلروج من مستنقع الوحل ولكنهم ال يعرفون السبيل 

إىل ذلك، إنه يدعوهم إليه لينخرطوا يف صفوف اإلميان.

احلوار مع اآلخر
إن سر الدعوة يكمن يف عالنيتها ووضوحها وعموميتها، ويف املرونة 
اليت تؤهلها ملحاورة اآلراء واألديان والثقافات املختلفة، لتكشف 
هلم عن حقيقة رسالتها، وتزيل التساؤالت اليت تثار حوهلا، وتعرب 

عن ذاتيتها بنفسها، وال تدع ألحد جماال لتشويه صورا.
معنوي  شخص  بشري،  إهاب  يف  روحي  كائن  الدعوة  إن 

ذو ذاتية مستقلة، لكنها منفتحة على مجيع الذوات، وذو إدراك 
عال، غري أنه ملزم مبخاطبة مجيع اإلدراكات. "وإذا كانت دعوة 
جديدة  خارطة  ورمست  القدمي،  العامل  وجه  غريت  قد  اإلسالم 
لفكره الديين، فهي اليوم مرشحة كذلك للقيام بالدور نفسه إذا 

ما وجدت ممثليها احلقيقيني.(٤)

الداعية املرتقب
الداعية املرتقب كيان إنساين مشع ال يتوقف عن بث شعاعه. 
فكما أن بعضا من عناصر الطبيعة املشعة ال تستطيع أن تكف 
التوقف  تستطيع  ال  الشمس  أن  وكما  اإلشعاع،  عن  نفسها 
الليل  حيرم  أن  يقدر  ال  والقمر  األرض،  إىل  ضوئها  إرسال  عن 
عن  نوره  حيبس  أن  ميكنه  ال  الداعية  اإلنسان  هكذا  نوره،  من 
اآلخرين أو يستر ضياءه عنهم، ألن الدعوة هلب يشعل ذرات 
دمه، وضياؤه ميوج يف حنايا ضلوعه. فهو يضيء يف أي مكان 

حيل فيه أو يرحتل عنه.
واصطدمت  كواكبه،  وتناثرت  فجأة،  الكون  اار  فلو 
تقوم  القيامة  وكادت  األرض،  على  السماء  وسقطت  أجرامه، 
ويف يد الداعية فسيلة نور، فإنه يبحث عن قلب يزرع فيه فسيلته 
قبل أن يغدو العامل رمادا تذروه رياح العدم. وألن العطاء عنده 
صار طبيعة وسجية فهو ال يستطيع أن يتوقف عن العطاء، كما 
ال يرجو سوى مرضاة اهللا تعاىل أجرا. لذا فإن دائرة مستمعيه يف 

اتساع، وصوت دعوته يف ارتفاع.
ميتون  ألم  اإلنسان،  وأشقاء  البشر  إخوة  احلق  اإلسالم  دعاة 
بنسب إىل كل قلب، يرثون لألرواح السليبة من النور، وللقلوب 
املجدبة من فجر اليقني. إم أطباء القلوب، وكما تنبجس احلياة من 
املوت، هكذا وبلمسة منهم تنفجر احلياة يف موتى القلوب. لذلك 
صاروا مثابة يؤمهم اجلم الغفري من أخيار الناس طلبا للنجاة والشفاء. 
هؤالء هم الدعاة العاملون العاملون، أما اولئك الذين يعلمون وال 

يعملون فإم كالثقوب السوداء ال تعكس نورا إىل شيء.
قوي  النفس  متماسك  اجلأش  ثابت  بطل  املثايل  الداعية  إن 
اإلرادة، صاحب رصانة علوية، نبيل الفكر والروح دائم التوثب، ال 
خيفت محاسه، وال ينطفئ وجده، ال يعيا وال يكل، يف روحه تسكن 
أجماد أمة وتاريخ إميان وفجر األبد ويقني اخللود. إنه عاَلم متني من 
القوة اليت ال تعرف الضعف واالزام، جييش قلبه بالرأفة على اولئك 
التائهني الضالني من بين اإلنسان. وعلى وفرة رجولته ورجاحة فضله 



جم التواضع، صوام اللسان إال عند الضرورة، ال يثري ضجيجا، وال 
يقيم مناحة، ال يتفجع وال يتشكى. إنه يدور مع القدر حيث دار، 

ومع القدرة يستمد منها القوة، ويطلب منها املدد.
يقول صاحب كتاب طرق اإلرشاد يف الفكر واحلياة: "اعلموا أن 
الغرب لن يستجيب لدعوتكم إال إذا وجد أمامه أناسا تنفطر قلوم 
حزنا من أجل خالص اإلنسانية، وإشفاقا عليها... أناسا يقضون لياليهم 
بالتهجد والقيام هللا، وألسنتهم رطبة بذكر اهللا، ال يهدرون الوقت عبثا، 
بل يقضونه مبا يفيد البشرية وينفعها. أجل، الغرب لن يسّلم روحه إال 
أناسا مشحونني مبثل هذه الطاقة. فإذا أصبح ممثلو اإلسالم على هذه 
الشاكلة، فسيهرع الغربيون إىل اإلسالم ويدخلون يف دين اهللا أفواجا. 

ولكن، واحلالة معكوسة، فقد جتلت النتيجة معكوسة أيضا".(٥)
إن عظماء الدعاة مشغولون دائما بأقدس األفكار وأطهرها. 
"فهم يعلمون جيدا أن املسلم عنصر أساس يف نظام العامل، فكما 
ال ميكن احلديث عن النظام يف عامل خال من املسلمني، كذلك ال 
جمال لإلرهاب والفوضى يف أماكن يوجد فيها املسلمون. وهذا 

منوط بأداء املسلم وظيفة التبليغ والتمثيل حق األداء."(٦)
من  ينهار  ما  ترميم  يف  ويسارعون  أنفسهم  يراقبون  فهم 
اهللا  كتاب  إىل  باللجوء  إرادام  من  ينصدع  وما  عزائمهم 
واالستمداد من نور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. واغترام 
على  استعالء  فيها  يرى  من  إليها  ينجذب  عالية  ميزة  الروحي 
تفاهات البشر. وعالقام احلميمة مع "جنس اإلنسان" تفتح هلم 
منافذ االتصال بالعامل. وما يالقونه يف سبيل الدعوة من عقبات 

صغريًة كان أو كبريًة ال تثبط مهمهم وال تقتل رجاءهم.
مدونات  قلوم  على  األفئدة،  شهماء  اللب  أذكياء  إم 
يتوقف،  ال  دائم  جيشان  يف  فقلوم  الغيب.  عامل  من  نورانية 
إم  البشر.  كل  اعتناق  يف  رغبة  على  تنطوي  وصدرورهم  
بشريون حقا ولكنهم يف قلوب مالئكية، وآدميون ترابيون، إال 

أن أرواحهم تسبح يف املأل األعلى. 

كاتب وباحث / تركيا  (*)
اهلوامش 

طرق اإلرشاد يف الفكر واحلياة، تأليف: م. فتح اهللا كولن. ترمجة: إحسان   (١)

قاسم الصاحلي، دار النيل للطباعة والنشر، ص ١٠٣ وما بعدها.
املصدر السابق.  (٢)

حنو الفردوس املفقود، فتح اهللا كولن، كتاب مل يترجم بعد، ص ٦-٧  (٣)

انظر طرق اإلرشاد يف الفكر واحلياة، ص ١٨٥-٢٠٨  (٤)

املصدر السابق، ص، ١١١.  (٥)

(٦) املصدر السابق، ص، ١١١.

شجرة اإلخالصشجرة اإلخالص
ال تتكلَّْم قبل أن َتْغِمس لساَن قلبَك ال تتكلَّْم قبل أن َتْغِمس لساَن قلبَك 

برحيِق ُروحك لتتهاَفَت عليك الضمائر برحيِق ُروحك لتتهاَفَت عليك الضمائر 
َتهافت الَفراش على رحيق الزَّهر، َتهافت الَفراش على رحيق الزَّهر، 

وكم من القلوب ستغتسل بأضواء قلبك وكم من القلوب ستغتسل بأضواء قلبك 
عندما تورُق شجرة إخالصك...عندما تورُق شجرة إخالصك...
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شباب أطهار، ذوو قلوب فتية نابضة باإلميان، وإرادات ّمشاء، وعزائم ال تعرف املستحيل، يقود 
خطاهم إىل فجاج األرض شوق ُمَبرِّح، ويلّهب محاسهم فكر دعوّي إبداعي، ورؤية فّياضة 
بالوضوح، وحّدة يف البصر والبصرية... أخذوا كتاب اهللا بقوة، وَضّموه إىل صدورهم وكأنه 
عليهم يتنـزَّل، وإياهم خياطب، حيرصون عليه حرصهم على ماء عيوم، ويرومون إيصال رسالته إىل أيِّ 
إنسان يف أيِّ مكان من العامل، حّتى لو خاضوا إليه أشّد البحار نأيًا واستيحاشًا، أو جابوا إليه قرارة الكون، 
أو غاصوا إليه طبقات األرض، أو اعتلوا إليه أطباق السماء... معهم مدرسة ينشئوا، وكتاب يدرسونه 
ويدرِّسونه، وقَلم ُيَعلِّمون به ويتعلمون منه. إذا ما رأيتهم يف حومة الفكر أو العمل، وهم يشفون عن روح 
اء، وفكر خصب.. لك أْن تتساءل: أهم أَْنداء مساوية منهلَّة على عطش األرض، وَجدب  مشرق، وقلب َوضَّ
احلياة؛ أم هم جنس إنساين جديد غري هذا اجلنس، انشقت عنهم أرض غري هذه األرض؛ أم قذفْت م أمواج 

الغيب على ضفاف الدنيا لكي يشاركوا يف إصالحها قبل أن تطيش وينقلب عالِيها سافلها.
أما البؤساء املثقلون باآلالم والدموع والدماء فهم يرقبوم من بعيد، رافعني حنوهم أذُرع الضراعة، 
ومعربين عن شوقهم للقياهم ومنتظرين يدهم اآلسية، وروحهم املواسية، وقلبهم املَعزِّي، ونداهم اهلابط 
على القلب القاحل، والنفس اليابسة، والذهن الناشف. إم طاقة إميانية كربى أحسبها لو سلطت على 

ا وخلرَّ َصِعقًا. جبل جلعَلْته دكًّ
إم إبداعيون ابتكاريون، غري تقليديني، قادرون على جتديد فكرهم الدعوّي بني يوم وآخر، ويف ذهنهم 
دائمًا السؤال امللّح: هل من املحتمل أنه على الرغم من كل التجارب الدعوية اليت عرفناها وعرفها الدعاة 
منذ قرَنني من الزمن فإننا ما نزال نعاين من السطحية والضبابية يف الفهم والعمل؟! وهل من املحتمل أننا 
قد أخطأنا فهم تاريخ العمل الدعوي وقصرناه على أمناط تقليدية واحدة ومل حناول التجديد فيها، وهذا 

هو الذي يسبب لنا اليوم الكثري من اإلحباط؟! أجل إنَّ ذلك قد يكون حمتمًال.
وكما يضرب هؤالء الفتية يف األرض -ُكلِّ األرض- ال َيُصدُّهم شيٌء، وال حيول بينهم وبني مبتغاهم حائل، 
فإم يضربون كذلك يف "النفس البشرية" وينطلقون وراء أشّد ختوم النفس ظلمًة، وأكثرها رعبًا واستعصاًء، حيث 
تتصارع يف األعماق مئات من الـ "أنا" ليصاحلوا بينها، وينشروا األمن والسالم يف أرجائها، ويسلكوا ا حنو 

"املعرفة القرآنية" اليت تسّوي مجيع صراعات اإلنسان مع نفسه ومع الكون ومع اهللا تعاىل.
نفسه  الوقت  يف  وهم  ولآلخرين،  ألنفسهم  الفتية  هؤالء  ينشده  الذي  والروحي  العقلي  اإلصالح  إّنه 
ة التجربة، وشّدة  يبشرون بطريقة جديدة للحياة يتعاون فيها "العقل القرآين" -إذا َصحَّ التعبري- مع ِجدَّ
واسعة  مرآة  كوا  حيث  من  احلياة  بقدسية  وتشعره  والتفاهة،  السطحية  من  اإلنسان  تنجي  اليت  املعاناة 

تعكس املفهوم القرآين يف إعجازيتها وكوا آية من آيات اخللق واإلجياد.
والداعية من هؤالء الفتية سهل هّين لّين، ال يبين حول نفسه جدارًا عقليًا أو نفسيًا، وال حييط نفسه 
الة فخمة ال يستطيع اآلخرون أن ينفذوا منها إليه، بل هو على استعداد دائم لقبول اآلخرين واالستماع 
آلرائهم واإلفادة من جتارم بكل صدق ومحيمية، وهذا هو اجلانب األخالقي املطلوب من كل داعية 

يتصدى للدعوة إىل اهللا. 

كاتب وأديب / العراق  (*)

الضاربون في األرضالضاربون في األرض
أدب

أديب إبراهيم الدباغ*
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مشروع لبناء حضارة إميانية جديدة

قلبه  يهجر  مل  مكة  من    الرسول  هاجر  عندما 
تراب مكة وال الكعبة الرابضة يف قلب مكة، ولقد 
أعلن  ذلك بعبارة صحيحة عندما التفت إىل مكة 
وهو يودعها قائًال: "ما أطيبك من بلد وأحبك إّيل! 

ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك." (رواه الترمذي)
وعندما هاجر الرسول  من مكة مل يهجر قريشًا وال بين 
هاشم، فلقد كان حيب اجلميع ويتمىن هلم اهلداية واخلري، كما أنه 
-وهو الويف- مل ينس لبين هاشم -ُمسلمهم وكافرهم- مواقفهم 
معه عندما قاَدم عصبية الرحم فحموه من كل القبائل، ودخلوا 
معه شعب أيب طالب يقاسون معه ومع املسلمني اجلوع والفاقة، وال 

َيمّنون عليه بذلك، مع أم على غري دينه، لكنه الوالء لألرحام.

هاجر عليه السالم ولكنه مل يهجر
فالرسول املهاجر  مل يهجر كل ذلك بل محله معه يف قلبه، 
حيّن إىل ذلك اليوم الذي يعود فيه إىل مراتع الصبا، وإىل الرحم 
الذي وقف معه حّىت قال قائلهم وسيدهم أبو طالب: "اذهب يا 
ابن أخي! فقل ما شئت فواهللا لن أسلمك أبدًا"، مع أنه مل يكن 

على دينه.
وإمنا كانت هجرة الرسول  من مكة هجرًا للوثنية املسيطرة 
اليت ال يريد أصحاا أن يتعاملوا مبنطق الدين أو منطق العقل أو 
منطق األخالق. فهذه وثنية جيب أن جر وأن يهاجر من مناطق 

نفوذها وإشعاعاا.
وإمنا هاجر الرسول، وهجر -إىل جانب الوثنية املسيطرة- 

تلك العصبية املستعلية اليت تعرف منطق القوة، وال تعرف منطق 
وأن  اإلميان،  ادن  أن  قاموسها  يف  وال  وعيها  يف  وليس  احلق، 
- معها  احلياة  تصبح  وبالتايل  واحلوار،  للتفاهم  مساحة  تترك 

بعقيدة إميانية بعيدة عن إشعاعاا- أمرًا مستحيًال.
إننا نريد أن يفهم مضمون اهلجرة اإلسالمية كما ينبغي أن 
يفهم، وأن تكون هجرة الرسول هي املرجعية هلذا الفهم. فقد 
ُبعث حممد  "رمحة للعاملني"، فكيف تكون إذن رمحته بالقوم 
باألرض  أو  معهم،  عاش  الذين  بالقوم  أو  إليهم،  انتسب  الذين 
الطاهرة اليت نشأ فيها، وترّبى يف بطاحها وتنسم عبريها، وشاهد 

مجوع الزاحفني إىل أرضها الطاهرة من كل فج عميق؟!
إن رمحته -بالضرورة هنا- ال بد أن تكون أكرب من أي رمحة 
أخرى... وهلذا نراه  يرفض دائمًا أن يدعو على أهل مكة، 
وحىت وهو يف هذه اللحظة البالغة الصعوبة، عندما وقع يف حفرة 
حفروها له يف موقعة أحد، وتناوشته سهامهم من كل مكان، 
وسالت دماؤه الطاهرة على جبل أحد الذي كان يتبادل الرسول 
اختلطت  قد  الزكية  دمائه  قطرات  بعض  ألن  معه،  احلب   
اللحظة  هذه  يف  حىت  حبيبني...  فأصبحا  الطاهر،  أحد  بتراب 
البالغة الصعوبة مل يستطع لسانه الزكي، وال قلبه التقّي أن يدعو 
مسمع  على  يردد  كان  وإمنا  اهللا،  إىل  يشكوهم  أن  وال  عليهم، 
من الناس مجيعًا: "اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون"(متفق عليه). 
وعندما كان يرى متادي قريش يف احلرب كان يتأسف عليهم 
ويقول: "يا َويَح قريٍش لقد أكَلتهم احلرُب، ماذا عليهم لو خلَّوا 

بيين وبني سائر الناس" (رواه اإلمام أمحد يف مسنده).

أ.د. عبد احلليم عويس*

تاريخ وحضارة
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 وكم راودته اجلبال الشم -بأمر من اهللا- أن تطبق عليهم 
فكان يرفض ويقول: "َأْرُجو َأن ُيخرج اُهللا ِمن َأصالم َمن َيعبد 
اَهللا وحده ال ُيشرك به شيئا"(متفق عليه). وعندما جاءته فرصة السالم 
معهم أصّر عليها، مع تعّنتهم يف الشروط تعّنتًا أغضب أصحابه، 
لكنه كان يريد هلم احلياة، وأال تستمر احلرب يف أكلهم، وأال 
تأليب  يف  مستمرين  الوطن-  يف  وشركاؤه  قومه  -وهم  يبقوا 
القبائل عليه لدرجة أم أصبحوا العقبة الكأداء يف طريق اإلسالم؛ 
مما يفرض عليه بأمر اهللا اجلهاد إلزالة هذه العقبة، وجنح الرسول 
وحفاظًا  هلم،  حّبًا  املجحفة،  شروطهم  بقبول  عقبتهم  إزالة  يف 

على بقائهم، وأيضًا إلفساح الطريق أمام دين اهللا.
على  قوة  بكل  حافظ  فقد  فاحتا    مكة  دخل  حني  أما 
كرامتهم ودمائهم، ومل يقبل جمرد كلمة خرجت من فم سعد بن 
عبادة  -أحد الصحابة والقادة األجالء- وذلك عندما قال: 
"اليوم يوم امللحمة" فنـزع الراية منه، وأعطاها البنه قيس وقال 

"ال، بل اليوم يوم املرمحة، اليوم يعّز اهللا قريشًا".(١)
مكة  أهل  وقف  متامًا،  كلها  مكة  استسلمت  وعندما   
معه، لكنهم  الظامل  مستحضرين تارخيهم  ينتظرون حكمه فيهم 
سرعان ما تذكروا أنه الرؤوف الرحيم الطاهر الربيء من رغبات 
االنتقام أو املعاملة باملثل. فلما سأهلم: "ماتظنون أين فاعل بكم"، 
قالوا: "أخ كرمي وابن أخ كرمي"، فرد عليهم قائًال: ﴿َال َتْثِريَب 
َعَلْيُكُم﴾ (يوسف: ٩٢)، وهي كلمة نيب اهللا يوسف  اليت قاهلا 
إخوة  كأم  إخوته،  مجيعًا  اعتربهم  أنه  ندرك  ومنها  إلخوته، 
يوسف ، مث أعلن العفو العام بتلك اجلملة اخلالدة: "اذهبوا 
فأنتم الطلقاء لوجه اهللا تعاىل"(٢). فكأنه أنقذهم من املوت الزؤام 

عليه الصالة والسالم.

دعوة ملهاجري العصر احلاضر
ونقول للمهاجرين من أبناء عصرنا لظروف خمتلفة إىل أي بلد 
أيديكم،  بني    اهللا  رسول  هجرة  هي  هذه  العامل:  بلدان  من 
وهي كتاب مفتوح، فأمعنوا القراءة فيه لتدركوا منه أن هجرتكم 

مع  القطيعة  تعين  ال  األسباب-  من  سبب  -ألي  بالدكم  من 
أرض الوطن، وال مع األهل والعشرية، وال مع املسلمني يف أي 
مكان، مهما تكن اخلالفات الظرفية الطارئه معهم؛ بل جيب أن 
بأسباب  متدوم  والقوم،  األهل  وبني  بينكم  قائمة  الصلة  تبقى 
احلفاظ على الدين من مواقعكم، لكي يثبتوا وميتدوا بإشعاعات 
اإلميان إىل أكرب مدى ممكن، السيما ووسائل التواصل اآلن يف 
أقوى مستوى عرفته البشرية، وبالتايل تكونون قد وصلتم الرحم، 
ومجعتم بني الثالثية املتكاملة اليت متثل بأركاا الثالثة وحدة ال 
إليها  اهللا  رفعها  اليت  اخلريية"  "مكانة  األمة  فقدت  وإال  تنفصم، 
عندما قال: ﴿ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف 
ثالثية  إا  عمران:١١٠)  (آل  ِباِهللا﴾  َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن 

اإلميان واهلجرة واجلهاد.
أجل! يف عصرنا هذا جيب أن يعود معىن اهلجرة إىل منبعه 
النبوي، فليست اهلجرة هجرًا للوطن، وقطيعة تارخيية أو معرفية 
معه، بل هي هجرة موصولة باملاضي، تعمل على تعميق اإلميان 
املاضي  بني  وتصل  اجلديد،  املهجر  يف  لإلميان  قالعًا  وتبين  فيه، 

واحلاضر واملستقبل انطالقًا من درس اهلجرة النبوية.

التواصل مع ماضي املهاجر مطلوب
إن احلرية اليت تريد أن تتمتع ا يف مهجرك، والثروة اليت تريد 
ممن  كنت  -إن  تبّلغها  أن  تريد  اليت  الدعوة  وحىت  تكّوا،  أن 
اصطفاهم اهللا للدعوة والبالغ-... كل هذه تدفعك إىل التواصل 
يفوح  لإلميان  حدائق  بناء  إىل  وتدفعك  جانب؛  من  املاضي  مع 

عطرها يف وضعك اجلديد، وبلدك اجلديد، من جانب آخر.
هجرة  ليست  فهي  َوعيك،  يف  واضحًا  اهلجرة  معىن  ليكن 
من أرض وال أهل إىل أرض وأهل آخرين، بل هي هجرة من 
قيم ضّيقة ضاغطة تكبل حركة اإلميان، وتفتعل الصدام املستمر، 
تسمح  أخرى  قيم  إىل  والعقائد،  األفكار  بني  احلوار  وترفض 
ألشجار اإلميان أن تنمو، وتسمح بالتفاعل والتحاور، ومواجهة 
الرأي بالرأي، واحلجة باحلجة، وتكون مؤهلة ألن تسمح ألهل 
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اإلميان  قالع  يبنوا  وأن  يريدون،  كما  يعيشوا  أن  واحلق  اإلميان 
يف النفوس عن طريق الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، 

واجلدال باليت هي أحسن.
القيود  كسر  ا  يقصد  هجرة  اإلسالمية  النبوية  اهلجرة  إن 
جديدة.  أرض  يف  أخرى  نوافذ  وفتح  اإلميان،  على  تفرض  اليت 
وليست اهلجرة اإلسالمية أبدًا من تلك اهلجرات اليت تعين زحفًا 
على البالد على حساب أهلها، أو لتحقيق الثروة مث اخلروج ا، 
أو لالعتماد عليها لقهر أصحاب البالد األصليني، وجعلهم جمرد 

منفذين وأدوات ملشروعاِت وطموحاِت املهاجرين إليهم.
أن  جيب  العامل-  يف  بلد  أّي  اليوم -إىل  اإلسالمية  فاهلجرة 
واحلب؛  والتحاور  والتعارف  التواصل  إىل  تسعى  هجرة  تكون 
املجموعات  أو  املسلمني  األفراد  أّن  الناس  كل  يشعر  حبيث 
اإلسالمية اليت تعيش بينهم إمنا متثل روحًا جديدة، تبين وال دم، 
بني  ذلك  يف  التفرقة  تعرف  وال  الشر،  تقاوم  و  اخلري،  وتزرع 

املسلم وغري املسلم، والوطين، والوافد، واألبيض واألسود.
وكل ذلك لن يتحقق إال إذا رأى الناس يف املسلم املهاجر 
وآفاقه  اخلدمّية،  وإسهاماته  وأفعاله،  أقواله  خالل  -من  إليهم 
تقول،  ما  تفعل  جادة  متميزة  شخصية  هللا-  وعبوديته  املعرفية، 
منه  يفيض  وآالمهم،  وآماهلم،  اليومية،  حيام  معهم  وتعيش 
اخلري والنور، تلقائيًا وعفويًا، كأنه بعض ذاته، وكأنه مرآة قيمه، 

وصدى أخالقه، وأثر منهجه يف احلياة. 
وهنا يتساءل الناس من غري املسلمني: من أين هلذا املهاجر 
كل هذا اخلري والنور؟ من أين له هذه اإلنسانية املتدفقة؟ ومن 
واحليوان  بل  إنسان،  كل  اإلنسان  تعم  اليت  الرمحة  هذه  له  أين 
والنبات أيضًا... فسيصلون حتمًا إىل اإلجابة الصحيحة، وهي 
أن هذا اإلنسان يرتشف من نبع األنبياء، ويستمد وعيه احلضاري 
املسلمني  وإمام  وإمامه،  نبّيه  من  الرحيم  اإلنساين  ومشروعه 

 . األعظم، بل وإمام اإلنسانية حممد
أحد  عنها  عّبر  جديدة،  روحًا  املباركه  هجرته  كانت  فقد 

الصحابه الكرام (أنس بن مالك ) يف قولته املعروفة اليت ذكر 
فيها أنه عندما دخل الرسول  املدينة بعد جناح هجرته: "أضاء 
منها كل شيء، وعندما مات  أظلم فيها كل شيء". وهذا على 
العكس من مكة اليت تسلل منها املسلمون هاربني بدينهم، فأظلم 
فيها كل شيء، ومل يبق فيها إال الطغيان، والنـزوع إىل احلرب. 
فلما فَتحها الرسول  انبعث فيها النور، وأضاءت الكعبة، وجاء 

احلق وزهق الباطل، وأصبحت مكة قلعة اإلسالم األوىل.
إن هذا املعىن للهجرة جيب أن يبقى فوق كل العصور؛ ألنه 
اتصل بنّيب الرمحة يف كل العصور وكل األمكنة، وأصبح -بالتايل- 

صاحلًا لكل زمان ومكان، صالحية كل حقائق اإلسالم الثابتة.
ولئن كنا نؤمن بأنه "َال هجرَة بعد الَفتح"(متفق عليه) كما قال 
الرسول ، فإننا جيب أن نؤمن يف الوقت نفسه ببقية احلديث، 
وهو قول الرسول: "ولكن جهاد ونية"، وهذا يعين أن اهلجرة 
جديدًا.  اصطالحيًا  ُبعدًا  أخذت  قد  األوىل  اهلجرة  مرحلة  بعد 
ففي الُبعد األول كانت اهلجرة مرتبطة مبكان هو املدينة، ولكنها 
بعد ذلك أصبحت مطلقة من املكان، فهي إىل أي مكان شريطة 
أن يكون "اجلهاد والنية" مها اهلدفني املغروسني يف النفس. فهما 
-أي اجلهاد والنية- قد انفصال عن قيد وحدة املهجر (املدينة) 
العامل  كل  يف  صاحلني  وأصبحا  الدعوة،  صدر  يف  كان  الذي 
األعمال  سالمة  ويضمنان  والبالغ،  الدعوة  رجال  مع  ميشيان 

وارتفاعها على املنافع االقتصادية أو الظروف السياسية.

اهلجرة والتكافل اإلمياين
أن  إىل  نطمئن  أن  نستطيع  النفس  يف  املعىن  هذا  يستّقر  وعندما 
أبطال الدعوة والبالغ سينشئون يف كل مكان حيّلون فيه حديقة 
جديدة لإلميان، وتارخيًا جديدًا يبدأ كأشّعة الشمس يف الصباح، 
مث ينساب عرب كل زمان منطلقا إىل مساحة جديدة يف األرض.

املهجر- أن  يكونون يف أرض  إذن -عندما  املسلمني   وعلى 
على  يقوم  إمياين  جمتمع  وتكوين  ببعضهم،  االلتحام  إىل  يسارعوا 
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"املؤاخاة" اليت ترتفع فوق األخّوة، وهي مستوى خاص فوق أخّوة 
اإلميان اليت هي مستوى عام، وأن يتكافلوا مع بعضهم تكافًال ماديًا 
ومعنويًا، حتقيقًا لقوله تعاىل ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى﴾(املائدة: 

ْبِر﴾(العصر: ٣). ٢) وقوله أيضًا ﴿َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
األدىن  احلد  ضمان  على  التعاون  يعين  "املادي"  والتكافل 
أو  عالجًا  أو  شرابًا  أو  طعامًا  مسلم،  أخ  لكل  للحياة  املطلوب 
ضمان  على  التعاون  هو  "املعنوي"  والتكافل  كساًء.  أو  تعليمًا 
التزام "األخوة" يف اإلسالم بأداء "الفرائض" والبعد عن "املآمث"، 
وتفعيل وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف إطار البيئة 
اليت يعيشون فيها وباألساليب املناسبة هلا. وعليهم أيضًا أن يبنوا 
مستواه  يكن  مهما  واألطفال،  والنساء  الرجال  يضم  "مسجدًا" 
متواضعًا. فقد حّذرنا الرسول من وجود عدد -مهما يكن قليًال- 
من املسلمني ال تقام اجلماعة فيهم، كما أن "املسجد" سيكون 
حمور لقاءام وتعارفهم وتكافلهم املادي واملعنوي. ومن املسجد 
علميًا  طابعًا  تأخذ  بينهم  فيما  التكامل  من  صور  إىل  ينطلقون 
ومؤسساتيًا جيعل هلم قيمة وتأثريا وإشعاعًا يف مهجرهم اجلديد.

األنبياء  بقية  على  به  فضل  مما  أن    الرسول  أخربنا  لقد 
السابقون  املسلمون  حقق  وقد  مسجدًا.  له  جعلت  األرض  أن 
العظماء "مسجدية األرض" يف كل األرض اليت هاجروا إليها، 

فهل ميكننا أن نستأنف املسرية وحنذوا حذوهم.
وتعود  املتلّبدة  السوداء  الغيوم  من  تتخلص  األرض  فلعل 
مسجًدا طهوًرا. ولعل اهللا جيري على أيدينا وأيدي املستخلفني 
راية  فيه  تتعانق  جديدًا  وتارخيًا  لإلميان،  جديدًا  رًا  بعدنا  من 
الوحي مع العلم، واحلق مع القوة، ويسود العدل الشامل والرمحة 

املحمدية العاملية كل الكون... وما ذلك على اهللا بعزيز! 

أستاذ التاريخ واحلضارة اإلسالمية / مصر.  (*)
اهلوامش

االستيعاب البن عبد الرب، ٥٩٧/٢.  (١)

سنن البيهقي الكربى، ١١٨/٩.  (٢)

القلب اليقظ
ما أعظم القلب اليقظ،ما أعظم القلب اليقظ،

إنه يرى يف كل شيء آية وعالمة؛إنه يرى يف كل شيء آية وعالمة؛
يف القطرات اهلاطالت، يف القطرات اهلاطالت، 
ويف األلسنة الصامتات،ويف األلسنة الصامتات،

وحىت يف األحجار اجلامدات...وحىت يف األحجار اجلامدات...
يا وحيك إذا غفل قلبك،يا وحيك إذا غفل قلبك،

تبقى سجني دنياك،تبقى سجني دنياك،
وينقلب ربيعك خريًفا خميًفا،وينقلب ربيعك خريًفا خميًفا،
ونسيمك عاصفًة مدمرًة،ونسيمك عاصفًة مدمرًة،
فانتظر عندها الطوفان...فانتظر عندها الطوفان...
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من  العديد  أذهان  يف  جتول  حائرة  أسئلة  هناك 
املثقفني يف العامل العريب حول التاريخ العثماين ومن 
أمهها سؤال: "ملاذا مل تقم الدولة العثمانية مبساعدة 
أمل  املاحق؟  اإلسباين  اخلطر  دامههم  عندما  األندلس  مسلمي 
احليلولة  قوا-  أوج  يف  العثمانية -وهي  الدولة  وسع  يف  يكن 
دون وقوع تلك املأساة املروعة ملسلمي األندلس. لنتناول هذا 

املوضوع بإجياز.
من املعلوم لدى اجلميع أن تفرق املسلمني يف األندلس إىل دول 
طوائف أضعفهم، وأن العديد من حكام هذه الدول الصغرية بدؤوا 
املسلمني، وهكذا  يستعينون باإلسبان ضد احلكام اآلخرين من 
األندلس.  مساء  من  اإلسالم  مشس  ألفول  األليمة  القصة  بدأت 
وبينما كان املسلمون غارقني يف خضم الفرقة والشتات، خطا 
اإلسبان خطوة مهمة يف مضمار الوحدة عندما تزّوج "فرديناند" 
الوحيد  اهلم  وأصبح  قشتالة،  ملكة  "إيزابيال"  من  أراغون  ملك 

لألسبان القضاء على آخر دولة إسالمية يف األندلس وهي دولة 
بين األمحر يف غرناطة واليت كان حيكمها آنذاك أبو عبد اهللا حممد 

وامتدت مدة حكمه عشر سنوات (١٤٨٢ – ١٤٩٢م).

العثمانيون واالنتصار لألندلس
واحلقيقة أنه كان من املتوقع انتهاء حكم مسلمي األندلس قبل 
هذا التاريخ مبئات األعوام لوال املساعدات اخلارجية اليت كانت 
دولة  قامت  فقد  أفريقيا.  مشايل  يف  اإلسالمية  الدول  من  تأتيهم 
مث  قشتالة،  ملك  السادس  "ألفونصو"  ضد  بنجدم  "املرابطني" 
أسرة  وبقيت  ذلك  بعد  "املوحدين"  دولة  مساعدات  جاءت 
يف  عليها  الثامن  ألفونصو  انتصار  حىت  األندلس  يف  املوحدين 

معركة "نافاس دي طولوسا".
ولكن الوضع تغري يف أواخر عمر دولة بين األمحر يف غرناطة، 
دول  بل  أفريقيا،  مشايل  يف  قوية  إسالمية  دول  هناك  تكن  فلم 
ضعيفة، ويف أحيان كثرية دول متعاونة مع اإلسبان والفرنسيني 

تاريخ وحضارة

أورخان حممد علي* مأساة األندلس وموقف العثمانيني
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قام  كما  املغرب.  يف  واملرينّيني  تونس  يف  حفص  بين  دولة  مثل 
من  جندة  أي  وصول  ليمنعوا  طارق  جبل  مضيق  بسد  األسبان 
مسلمي مشايل أفريقيا إىل األندلس. فلم يبق أمام مسلمي األندلس 
الدولة  ومها  آنذاك  إسالميتني  دولتني  بأقوى  االستنجاد  سوى 
فأرسلوا  مصر،  يف  املماليك  ودولة  الصغرى،  آسيا  يف  العثمانية 

وفدا لكل منهما طلبا لنجدم.

الوفد األندلسي يف إسطنبول
وصل الوفد األندلسي إىل "إسطنبول" عاصمة الدولة العثمانية اليت 
كان على رأسها السلطان بايزيد الثاين ابن السلطان حممد الفاتح، 
وقام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظها التاريخ من 

مسلمي األندلس إىل السلطان، ُنوِرد هنا مقّدمتها:
ومّهد  كلمتها،  وأعلى  سعادا،  اهللا  وصل  العلية  "احلضرة 
أقطارها، وأعّز أنصارها، وأذّل ُعداا. حضرة موالنا وعمدة ديننا 
وسلطان  والدين،  الدنيا  ناصر  الناصر،  امللك  السلطان  ودنيانا، 
اإلسالم،  كهف  الكافرين،  اهللا  أعداء  قامع  واملسلمني،  اإلسالم 
وناصر دين نبينا حممد عليه السالم، ُمحيي العدل، ومنصف املظلوم 
ممن ظلم، مِلك العرب والعجم، والترك والديلم، ظل اهللا يف أرضه، 
مار،  القائم بسنته وفرضه، ملك الّربين، وسلطان البحرين، حامي الذِّ
وقامع الكفار، موالنا وعمدتنا، وَكهفنا وغيثنا، ال زال ملكه موفور 
املعايل  مشهور  واآلثار،  املآثر  خمّلد  باالنتصار،  مقرونا  األنصار، 
والفخار، مستأّثرا من احلسنات مبا يضاعف األجر اجلزيل، يف الدار 
اآلخرة والثناء اجلميل، والنصر يف هذه الدار، وال برحت عزماته 
العلّية خمتصة بفضائل اجلهاد، وجمردة على أعداء الدين من بأسها، ما 
يروي صدور السفح والصفاح، وألسنة السالح َباذلة نفائس الذخائر 
يف املواطن اليت تألف فيها األخاير مفارقة األرواح لألجساد، سالكة 

سبيل الفائزين برضا اهللا وطاعته يوم يقوم األشهاد".
وكان هناك مع هذه الرسـالة أبيات طويلة من شـعر مؤثر 
للشـاعر أيب البقاء صاحل بن شـريف يصف مأساة املسلمني يف 

األندلس وغدر األعداء م:
ختّلفـوا عبيـد  مـن  عليكـم  سـالم 
غربـة أرض  يف  بالغـرب  بَأندلـٍس 
أحـاط ـم حبـٌر مـن الـردم زاخر
وبـحـر عميـق ذو ظـالم ولـجـة
سـالم عليكـم مـن عبيـد أصاـم
مصـاب عظيـم يـا هلـا مـن مصيبة
سـالم عليكـم مـن شـيوخ متّزقـت

شـيوخهُم بالنتـف مـن بعـد عـزة
سـالم عليكـم مـن وجوٍه تكشـفت
علـى مجلـة األعالج مـن بعد ُسـترة
سـالم عليكـم مـن بنـات عواِتـق
لـخلـوة اللبّــاط َقهـرا  يسـوقهم 
سـالم عليكـم مـن عجائـز ُأكرهت
علـى أكل خنـزيـر وحلـم جـيفـة

وبعد هذه املقدمة املؤثرة تشرح القصيدة غدر األعداء اإلسبان 
وكيف يقومون بتنصري املسلمني قهرا وجربا وكيف أن املسلمني 

جاهدوا ولكنهم قلة أمام مجوع األعداء:
رنـا وُبـّدل ديـنـنا ُغـدرنـا وُنـصِّ
قـبيـحة بـكل  وعـوملـنا  ُظلمـنا 
وكـنا عـلى ديـن النـبـي مـحـمد
نـقاتـل عـمال الصلـيـب بـنـية
ونلقـى أمـوًرا يف اجلهـاد عظيمــة
بقـتـل وأسـر ثــم جـوع وقـلة
فجـاءت علينـا الروم مـن كل جانب
جبـد وعـزم مـن خـيـول وعـدة
فكـنا بطول الدهـر نلـقى جـموعهم
فرقــة بعـد  فرقـة  فيهـا  فنقتـل 
وفـرسـانـها تزداد فـي كل ساعـة
وقـلة نـقص  حال  يف  وفـرسـانـنا 
فلـمـا ضـعفـنا خيـمـوا يف بالدنا
بلـدة بعـد  بلـدة  علينـا  ومالـوا 
وجـاءوا بأنـفـاظ عـظـام كـثرية
تـهدم أسـوار الـبـالد الـمـنيـعة
وشـدوا عـليهـا الـحصـار بـقوة
وعـزمـة بـجـد  وأيـاما  شـهورا 
ورجـالـنا خيـلنـا  تـفانت  فـلما 
ولــم نـر مـن إخوننـا مـن إغاثة
حالنا واشـتد  األقـوات  لنـا  وقلـت 
الفضيحة خـوف  بالكـره  أحطناهـُم 
وخـوفا علـى أبـنائـنـا وبـناتـنا
مـن ان يؤسـروا أو يقتلـوا شـر قتلة
علـى أن نكـون مثـل مـن كان قبلنا
مـن الدجن مـن أهـل البـالد القدمية
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الوفاء  وعدم  الغدر  ضحية  أصبحوا  بأم  الشاعر  يقول  مث 
بالوعود والبنود اليت بلغت مخسة ومخسني بندا يف عقود الصلح، 
حرية،  بكل  اإلسالمية  شعائرهم  إقامة  يف  سيستمرون  أم  من 
ولكنهم عندما دخلوا حتت حكمهم نسوا تلك الوعود والعهود 
وتركوا املسلمني أمام خيارين ال ثالث هلما فإما التنصر أو القتل.
مث يستغيث الشاعر بسلطان الدولة العثمانية، ويعقد آماله عليه:

فها حنـن يـا مـوالي نشـكو إليكم
فهـذا الـذي نلنـاه مـن شـر فرقـة
وصالتنـا لنـا  يبقـى  ديننـا  عسـى 
كمـا عاهدونـا قبـل نقـض العزميـة
أرضهـم عـن  مجيًعـا  فيجلونـا  وإال 
األحـبـة دار  للـغـرب  بأمـوالنـا 
فأنـتـم حبمـد اهللا خـري ملـوكنـا
وعـزتكـم تعـلـو علـى كل عـزة
وثــم سـالم اهللا قلـت ورحـمـة
عليكـم مـدى األيـام يف كل سـاعة

دعا السلطان بايزيد الثاين الصدر األعظم والوزراء والقواد 
إىل جملس اجتماع طارئ لبحث املوقف وما الذي تستطيع الدولة 

العثمانية تقدميه يف تلك الظروف.
الدولة  ا  متر  اليت  الظروف  املجلس  يف  املشاركون  حبث 
الدولة  تستطيع  اليت  املساعدة  ومدى  ونوع  آنذاك،  العثمانية 
فقد  األندلس  مسلمي  حظ  ولسوء  األندلس.  ملسلمي  تقدميها 
ا، كما كان بعد  كانت الدولة العثمانية متر بظروف قاسية جدًّ
حدة  من  يزيد  إليها  مباشر  بّري  طريق  وجود  وعدم  املسافة، 

املشكلة ويعقدها.

الظروف الصعبة للدولة العثمانية
نستعرض هنا باختصار شديد الظروف الصعبة اليت كانت تعيشها 

الدولة العثمانية آنذاك:

العثمانيون واملماليك
يف  املماليك  دولة  مع  حرب  يف  آنذاك  العثمانية  الدولة  كانت 
مصر، بسبب نزاعات بدأت من عهد السلطان حممد الفاتح (والد 
على  الفاتح  حممد  السلطان  عرض  فقد  الثاين).  بايزيد  السلطان 
أشرف سيف الدين حاكم دولة املماليك يف مصر (الذي كانت 
بتعمري  العثمانية  الدولة  قيام  سيطرته)  حتت  وَنجد  احلجاز  مملكة 
وإصالح قنوات املاء يف احلجاز دون مقابل تيسريا للحجاج، فقوبل 
برفض فظ من قبله. ومما زاد من التوتر بني الدولتني قيام املماليك 

بفرض ضريبة على احلجاج العثمانيني. ويف عهد السلطان بايزيد 
الثاين أبدى املماليك رغبتهم يف ضم منطقة "ُجوُقوْر ُأَوه" العثمانية 
حدثت  كما  حكمهم.  حتت  كانت  اليت  السورية  األراضي  إىل 
أن  واخلالصة  هنا.  إليها  نتطرق  ال  الدولتني  بني  أخرى  مشاكل 
الوفد عندما جاء إىل السلطان كانت اجليوش العثمانية يف حرب 

مع جيوش املماليك اليت تقدمت فعال إىل منطقة "جوقور أوه".

مشكلة األمري "َجْم"
األصغر  (األخ  "َجْم"  األمري  مشكلة  تعيش  العثمانية  الدولة  كانت 
للسلطان بايزيد) الذي شق عصا الطاعة على أخيه السلطان مطالبا 
بانتصار  انتهت  األخوين  بني  معارك  وحدثت  لنفسه.  بالعرش 
السلطان بايزيد وهرب األمري َجْم إىل مصر حيث استقبل من قبل 
حاكم مصر حبفاوة، وكان هذا عامال مضافا لزيادة التوتر بني البلدين 
مما أّدى إىل إشعال فتيل احلرب بينهما. ومل تقف مشكلة األمري َجْم 
بإحداث التوتر بني هاتني الدولتني بل إن األمري جم عندما أسر من 
قبل القراصنة وهو على ظهر سفينة وّمت بيعه إىل البابا، أصبح ورقة 
وأدى  العثمانية،  الدولة  ضد  والبابا  األوروبية  الدول  يد  يف  ديد 
إىل توتر العالقات بني الدول األوروبية وبني الدولة العثمانية، وإىل 
واملجر  وفرنسا  الثاين"  "جويلس  البابا  من  جديد  صليـيب  حتالف 
ومجهورية البندقية ضد الدولة العثمانية مما حدا بالدولة العثمانية إىل 

تركيز اهتمامها على اخلطر القادم إليها من أوروبا.

خطورة الدولة الصفوية
كانت الدولة الصفوية حتاول نشر املذهب الشيعي يف األناضول 
-بعد  الشيعة  التركمان  شباب  من  واآلالف  املئات  وترسل 
تدريبهم- إىل األناضول هلذا الغرض. وكانت نتيجة هذه اجلهود 
حدوث حركات عصيان مسّلحة قادها الشيخ ُجَنيد أوال ومن 
األناضول،  يف  كبرية  قالقل  هناك  كانت  أي  حيدر،  ابنه  بعده 
ومل تتخلص الدولة العثمانية من هذه القالقل ومن خطر الدولة 
الصفوية إال يف عهد السلطان سليم (ابن السلطان بايزيد الثاين).

يف  وكانت  شديدة  ضائقة  يف  كانت  العثمانية  فالدولة  إذن 
حرب فعلية مع املماليك من جهة، ويف مشاكل كبرية مع الدول 
األوروبية حيث نرى أنه بعد سنوات قليلة اضطرت الدولة العثمانية 
إلعالن احلرب على املجر وعلى بولندة. كما اتفقت بولندة واملجر 
وليتوانيا ضد الدولة العثمانية وأعلنت عليها احلرب، كما كانت 
الداخل. ال  تعاين من وجود قالقل وحركات مترد وعصيان يف 
نريد اخلروج عن املوضوع وإيراد تفاصيل جانبية، ولكن كان من 

الضروري إلقاء نظرة على وضع الدولة العثمانية آنذاك.



٣٩ السنة الثانية - العدد (٥) ٢٠٠٦

"بايزيد" يفعل ما يستطيع
السلطان  قرر  واخلارجية  الداخلية  الظروف  لكافة  دراسة  بعد 
وجه  على  َرِئيس"  "كمال  قيادة  حتت  حبرية  قوة  إرسال  بايزيد 
السرعة. كان ذلك يف عام ٨٩٢هـ/ ١٤٨٧م. أي قبل سقوط 
هذا  بعملها  العثمانية  الدولة  وكانت  سنوات.  خبمس  غرناطة 
تعلن  كانت  أوروبا؛  يف  مسيحية  دول  عدة  على  احلرب  تعلن 
احلرب على قسطاليا وعلى آراغون وعلى نابويل وعلى صقلية 
وعلى البندقية؛ أي أن الدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها 
الوحيدة  اإلسالمية  الدولة  كانت  أمهها-  ذكرنا  -اليت  الكثرية 
اليت مدت يد العون ملسلمي األندلس على قدر طاقتها، ودخلت 
من أجلهم يف حالة حرب مع دول عدة؛ بينما توّقفت عن ذلك 
بإمكاا  كان  واليت  أفريقيا  املوجودة يف مشايل  اإلسالمية  الدول 
من الناحية اجلغرافية مسلمي األندلس كالدولة احلفصية يف تونس 

والدولة الوطاسية يف املغرب.
ومالطا  جاربا  جزر  سواحل  بضرب  َرئيس"  "كمال  قام 
مث  إيطاليا  سواحل  ضرب  مث  وكورسيكا،  وساردونيا  وصقلية 
سواحل إسبانيا، وهدم العديد من القالع واحلصون املشرفة على 
بعض  يف  جنوده  بإنزال  أحيانا  وقام  السواحل.  هذه  يف  البحر 
السواحل هلدم تلك القالع. ولكنه مل يكن يستطيع البقاء طويال، 
ألن احلرب البحرية ال تكفي لالستيالء على املدن والسيما املدن 
الداخلية البعيدة عن البحر، فال بد من مشاركة القوات الربية اليت 
املدن  على  السيطرة  وإدامة  وتثبيت  الداخل  يف  التوغل  تستطيع 
األندلس  بني  الشقة  لُبعد  آنذاك،  ممكنا  هذا  يكن  ومل  املفتوحة. 
وبني الدولة العثمانية وكذلك بني مصر واألندلس. ولو صرفت 
الدولة العثمانية كل طاقتها وحاولت الوصول َبّرا إىل األندلس 
(وهذا ما ال يتوقعه عاقل) لكان عليها حماربة العديد من الدول 
األوروبية لعشرات األعوام. هذا علما بأن الدول األوروبية كانت 
قد قطعت كل صلة ملسلمي األندلس مع البحر األبيض املتوسط، 
كما سّدوا مضيق جبل طارق ليمنعوا وصول أي جندة إليهم من 
سواحل  بعض  بقصف  رئيس"  "كمال  وقام  اإلسالمية.  الدول 
تونس بسبب كون الدولة احلفصية احلاكمة يف تونس يف حلف 

مع األسبان ومع فرنسا ضد إخوام من مسلمي األندلس. 
العثمانية  البحرية  القوة  هذه  أن  املؤسف  من  كان  وكم 
لكوا  تونس  يف  احلفصية  الدولة  مواجهة  إىل  أخًريا  اضطرت 
حرب  يف  العثمانية  الدولة  ولكون  الفرنسيني.  مبساعدة  تقوم 
مل  لذا  نارين،  بني  البحرية  القوة  هذه  وقعت  فقد  املماليك  مع 
عام  ويف  ملموسة.  نتائج  إىل  البحرية  القوة  هذه  هجمات  تؤد 

حكم  وانتهى  غرناطة  مدينة  استسلمت  ١٤٩٢م  ٨٩٧هـ/ 
املسلمني يف األندلس. ولكن هذه القوة البحرية قامت بنقل ما 
واهلائمني  بيوم  التاركني  املسلمني  من  ألف   ٣٠٠ من  يقارب 

على وجوههم من األندلس، إىل املغرب وإىل اجلزائر.
يف  املماليك  دولة  إىل  املرسل  الثاين  األندلسي  الوفد  أما 
مصر فلم حيصل على أي نتيجة أيضا حيث إن مصر بعيدة عن 
األندلس، وحيتاج إنقاذ هؤالء املسلمني إىل قوة برية. كما كانت 

يف حرب مع الدولة العثمانية كما ذكرنا.
 كان األشرف سيف الدين قايتباي (١٤٦٨- ١٤٩٦م) هو 
الذي حيكم دولة املماليك آنذاك، فلم جيد وسيلة لنصرة مسلمي 
األندلس سوى إرسال وفود إىل البابا وإىل األسبان ليقول هلم أن 
هناك العديد من املسيحيني يعيشون يف مصر ويف سورية وأم 
يتمتعون بكامل حريام الدينية وال يتعرض هلم أحد، وليحذرهم 
بأنه سيقوم بقتل مجيع املسيحيني وإجبارهم على اعتناق اإلسالم 
إن قام األسبان بقتل املسلمني أو إجبارهم على التنصر. ومل يهتم 
ألم  ختويف  جمرد  عدوه  الذي  التحذير  ذا  البابا  وال  األسبان 
يعلمون أن الدين اإلسالمي مينع إكراه أحد على ترك دينه. وقد 
ادعى األسبان لوفد مصر أن املسلمني تنصروا مبلء إرادم ومل 
جيربهم أحد على هذا. وجاءوا بشهود زور مت ديدهم وختويفهم 

فشهدوا بذلك.
 وقد سجل أبو البقاء يف شعره هذه احلادثة وذكر أمساء املدن 

اليت عذب أو أحرق أهلها أو ذحبوا بالسيف قائًال:
فسـل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا
أسـارى وقتلـى حتـت ذل وِمهنة
وسـل بلفيقـا عـن قضيـة أمرها
لقد ُمزقوا بالسـيف من بعد حسـرة
أهلهـا مـزق  بالسـيف  وضيافـة 
كـذا فعلـوا أيضـا بأهل البشـرة
أهلهـا أحـرق  بالنـار  وأنـدرش 
كفحمة مجيعـا  صـاروا  جبامعهـم 

وجترعوا  امليدان  يف  وحدهم  األندلس  مسلمو  بقي  وهكذا 
اآلالم وبادت دولتهم الزاهرة جزاء تفرقهم إىل طوائف عديدة. 
فجّروا على أهاليهم وبلدهم تلك النهاية املروعة اليت ستبقى من 

أكثر املآسي املروعة يف التاريخ اإلنساين. 

كاتب وباحث تركي  (*)



كلمة البدء يف اإلسـالم هي "ال إله إال اهللا"، وهي 
كلمُة ِسرٍّ، سـر يف غاية اللطافة والبهاء. نعم، كل 
املسـلمني يقولوا، ولكن القليـل منهم هم الذين 
يتذوقوا حقا؛ ذلك أن انصرافهم إىل التصورات الكالمية يف جمال 

العقيدة قد صرفهم عن فضاءاا اجلميلة ومواجيدها اجلليلة.

اإلسالم عقيدة تربوية يف األساس
إن عقيدة اإلسالم مل تكن يف القرآن الكرمي وال يف السنة النبوية إال 
ملسة تربوية ذات أثر روحي عميق على الوجدان والسلوك. وقد 

كان املسلمون عندما يتلقوا بعباراا القرآنية اجلليلة، يتفاعلون 
معها تفاعال عجيبا؛ إذ يتحولون بسـرعة وبعمق كبري من بشر 
عاديني، مرتبطـني بعالئق التراب، إىل خالئـق مساوية تنافس 
املالئكة يف السـماء، وما هم إال بشر يأكلون الطعام وميشون يف 
األسواق. ولذلك حقق اهللا م املعجزات يف احلضارة والتاريخ. 
إن الكيمياء الوحيدة اليت كانوا يتفاعلون ا هي "ال إله إال اهللا"، 
لكن ليس كما صورها علم الكالم بشىت مدارسه ومذاهبه، وإمنا 

كما عرضها القرآن آيات بينات وحمكمات.

العقيدة اإلسالمية بني مجال القرآن وتقسيمات علم الكالم
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إن التقسيمات الكالمية للعقيدة اإلسالمية اليت أملتها ضرورة 
حجاجية حينا، وضرورة تعليمية حينا آخر، ليست ذات جدوى 
يف عـامل التربية اإلميانيـة؛ خللوها من روحها الرباين وسـرها 
التعبـدي، الذي ال جتده إال يف كلمات القرآن وأحرفه: "من قرأ 
حرفا من كتاب اهللا فله حسـنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا. ال أقول 
"امل" حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف"(رواه 
الترمـذي). مث إن التعبري عن حقيقة الـذات اإلهلية ال يكون على 
كمـال صدقه، جالال ومجاال، إال إذا كان مبا عرب اهللا به عن ذاته 
سبحانه وصفاته. وما كان للنسيب املحدود أن حييط وصفا وعلما 
باملطلق غـري املحدود. ومن هنـا كان التوقيف يف جمال التعبري 

العقدي يف اإلسالم.

تفعيل العقيدة
كثـري من الناس يتكلم يف العقيدة اليوم ولكن قليال منهم يتفاعل 
معها؛ ألن العلـم اجلديل ما كان له أن يؤيت مثارا قلبية، وهو قد 
أنتج أساسا إلشباع رغبات العقل املماري، ال إلشباع حاجات 
القلب الساري. وقد كان الرسول عليه الصالة والسالم خياطب 
بالعقيدة اإلميانية العقول، خطابـا ينفذ من خالهلا إىل القلوب، 

حيث تستقر بذرة، تنبت جنات وأشجارا.
إن السر الذي تتضمنه عقيدة "ال إله إال اهللا" والذي به غريت 
جمرى التاريخ مـرات ومرات والذي به صنعت الشـخصيات 
التارخيية العظيمة يف اإلسـالم، إمنا يكمـن يف "مجاهلا". اجلمال، 
ذلك الشـيء الذي ال يدرك إال حباسة القلب. إنه إحساُس: "كم 
هو مجيل أن يكون املرء مسـلما!". ودون هذا اإلدراك اللطيف 
للديـن، إدراكات أخرى من أشـكال التدين، ال تغين من احلق 
شيئا. لقد ضاع صفاء الدين ومجاله السماوي يف غبار التأويالت 
ورسوم التقسيمات. وقد ذم قوم "الكالَم"، لكنهم مل يدركوا أم 
يف خضم الصراع املذهيب ردوا وقسموا "فتكلموا"، وسقط عنهم 
بذلك اء الدين ومجاله وهم ال يشـعرون. أو -على األقل- مل 
يترك ذلك يف األتباع ملسات اجلمال، وأذواق الصفاء يف السلوك 
الذي يصنفون به على أم "مسـلمون". فكانت التصورات يف 
واد، والتصرفات يف واد آخر. وذلك لعمري هو اخلسران املبني.

إن القرآن الكرمي والسنة النبوية يقوالن لنا حقيقة جليلة عظيمة، 
مل يستطع أن يوصلها إلينا علم الكالم: هي أن عقيدتنا مجيلة.

عقيدة مجالية
ولكم هو مؤسـف حقا أن يضيع هذا املعىن من تدين كثري من 

املسـلمني اليوم، فال يرون يف الدين إال خشـونة وحزونة. هذا 
التخشـب يف األقوال والفعال، الذي سيطر على تدين كثري من 
الناس اليوم؛ إمنا كان ألسـباب سياسية واجتماعية خمتلفة، ليس 
هذا جمال بياا. وال جيوز أبدا أن تكون مسـوغا لالحنراف عن 
اء الدين ومجاله. وإمنا أنزله اهللا ليكون مجيال، تتذوقه القلوب، 
وتتعلق به األنفس؛ فال تستطيع منه فكاكا، فُتْسِلُم -جبذبه اخلفي 

وإغرائه البهي- هللا رب العاملني.
"ال إله إال اهللا" -إذ يقوهلا العبد مستشـعرا داللتها اللطيفة– كلمة 
"قلبية" مدارها على وصف حـال، واالعتراف بذوق صفات الكمال 
واجلالل. إا تعبري عن اخلضوع الوجداين التام هللا. نعم، قلت "الوجداين" 

ألا -ببساطة- كذلك وردت يف سياقها القرآين األصيل.
ولو تأملت هذه العبارة العظيمة يف اللغة، لوجدا تقوم على 

لفظتني أساسيتني، مها مدار اإلسالم كله: "اهللا" و "اإلله".
فأما كلمة: "اهللا" فهو لفظ اجلالل، االسم الَعَلم على الذات 
اإلهلية، االسم اجلامع لكل األمساء احلسىن والصفات اإلهلية الُعَلى. 

ولفظ "اهللا" فرد يف اللغة، فال جيمع وال يتعدد.
وأما كلمة "اإلله" فهو لفُظ وصٍف، يدل على معىن شعوري 
قلـيب؛ ولذلك فهو يتعـدد، إذ جيمع على "آهلـة". وأما باقي 
العبارات يف "ال إلـه إال اهللا" فهي "ال" النافية، و"إال" احلاصرة، 
تقومان بدور البناء والتركيـب اللغوي؛ للنفي واإلثبات، الذي 
يربط نـوع العالقة يف قلب املؤمن بني الوصف "إله" واالسـم 
"اهللا". وحقيقـة تلك العالقة هي مـا يهمنا يف هذا البحث. إا 
عالقة متأل الوجدان مبا يفيض به قلب العبد املعّبر ا حقا وصدقا 

من االعتقاد والشعور جتاه مواله جّل عاله.
ذلك أن كلمة "إله" يف أصل االسـتعمال اللغوي كلمة قلبية 
وجدانية، كما ذكرنا. أعين أا لفظ من األلفاظ الدالة على أحوال 
القلب كاحلب والبغض والفرح واحلزن واألسى والشوق والرغبة 
والرهبـة... إخل. أصلها قول العرب: "أِلَه الَفصيُل - َيأَلُه - أَلهًا" 
إذا ناح شـوقا إىل أمه. والفصيل ابـن الناقة إذا فطم، وفصل عن 
الرضـاع، حيبس يف اخليمة وتترك أمه يف املرعى، حىت إذا طال به 
احلال ذكر أمه وأخذه الشـوق واحلنني إليها -وهو آنئذ حديث 
عهد بالفطام- فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء، فيقولون: 
َه الفصيُل" فأمه إذن ههنا هي "إهلـه" باملعىن اللغوي، أي ما  "ألـِ

َيُشوُقه. ومنه قول الشاعر: "أِلْهُت إليها والرَّكاِئُب ُوّقٌف"
جاء يف اللسـان: اسم "اهللا": تفرد سـبحانه ذا االسم، ال 
يشركه فيه غريه، فإذا قيل: "اإلله" انطلق على اهللا سبحانه وعلى 
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ما يعبد من األصنام. وإذا قلت "اهللا" مل ينطلق إال عليه سـبحانه 
وتعاىل. وقيل يف اسم الباري سبحانه: إنه مأخوذ من أِلَه - َيْأَلُه: 
إذا حتيَّـَر، ألن العقول َتْأَلُه يف عظمتـه. وأَِلَه َيأَلُه أَلهًا: أي حتيََّر، 
وأصله َوِلَه َيْوله َوَلهًا. وقد أَِلْهُت على فالن: أي اشـتد جزعي 
عليه مثل َوِلْهُت. وقيل: هو مأخـوذ ِمن أِلَه َيأَلُه إىل كذا، أي: 
جلأ إليه؛ ألنه سـبحانه اْلَمْفَزُع الذي ُيْلَجُأ إليه يف كل أمر"(١). 
إذ "اإلله" يف هذا السـياق اللغوي هو: ما َيُشوُق القلب، ويأخذ 
مبجامع الوجدان، إىل درجة االنقياد له واخلضوع. قال عز وجل: 

﴿أَفَرأْيَت َمن اتََّخَذ إَلَهُه َهَواُه﴾(اجلاثية:٢٢).
والراجح فعال أن "أِلَه" هو من "َوِله" ومنه اشتق االسم العلم 
"اهللا"؛ ألن مدار كال املادتني على معاين القلب، فأبدلت من الواو 
ه فالٌن - يأله: َعَبَد. وقيل:  مهزة. قال الراغب األصفهاين: "ألـَ
أصلـه ِواله، فأبدل من الواو مهزة، وتسـميته بذلك لكون كل 
خملوق واِلهًا حنوه، إما بالتسـخري فقط كاجلمادات واحليوانات، 
وإما بالتسخري واإلرادة كبعض الناس، ومن هذا الوجه قال بعض 

احلكماء: اهللا حمبوب األشياء كلها"(٢). 
و"الَوَلُه": هو اجلنون احلاصل بسبب احلب الشديد، أو احلزن 
الشديد، يقال: امرأة َوُلوٌه: إذا أحبت حىت جنت، أو إذا ثكلت؛ 
فحزنت حىت جنت. قال ابـن منظور: "اْلَوَلُه: احلزن. وقيل هو 
ذهاب العقل والتحري من شـدة الوجـد، أو احلزن أو اخلوف. 
والوله: ذهاب العقل لفقدان احلبيب وناقة ِميالٌه: هي اليت فقدت 
ولدها فهي َتِلُه إليه. يقال: َوَلَهْت إليه َتِلُه أي حتّن إليه وناقة َواِلٌه: 

إذا اشتد وجدها على ولدها"(٣).

عقيدة حب ووجدان
وهكـذا فأنت ترى أن مدار املادتني "أله" و"وله" هو على معان 
قلبية، ترجع يف جمملها إىل التعلـق الوجداين واالمتالء باحلب، 
فيكون قول املؤمن "ال إلـه إال اهللا" تعبريا عما جيده يف قلبه من 
تعلـق بربه تعاىل، أي ال حمبـوب إال اهللا، وال مرهوب إال اهللا، 
وال ميأل عليه عمارة قلبه إال قصد اهللا. إنه أشـبه ما يكون بذلك 
الفصيل الصغري الذي ناح شـوقا إىل أمه، إْذ أحس بأمل الفراق 
ووحشـة البعد. إن املسلم إذ "يشهد" أال إله إال اهللا، يقر شاهدا 
على قلبه أنه ال يتعلق إال باهللا رغبًة ورهبًة وشـوقًا وحمبًة. وتلك 
لعمري "شهادة" عظيمة وخطرية، ألا إقرار واعتراف بشعور، 
ال يـدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إال اهللا، مث الشـاهد 
نفسه، ومعاين القلب ال حتد بعبارات وال حتصرها إشارات. ومن 

هنا كانت شـهادة "أال إله إال اهللا" من اللطافة مبكان، حبيث ال 
تدرك على متام حقيقتها إال ذوقا.

قال ابن القيم رمحـه اهللا: "إن حمبة العبد لربه فوق كل حمبة 
تقدر، وال نسـبة لسـائر املحاّب إليها، وهي حقيقة ال إله إال 
اهللا!"(٤) إىل أن يقول يف نص نفيس تشد إليه الرحال: "فلو بطلت 
مسألة املحبة لبطلت مجيع مقامات اإلميان واإلحسان، ولتعطلت 
منازل السـري إىل اهللا. فإـا روح كل مقام ومرتلة وعمل. فإذا 
خال منها فهو ميت ال روح فيه. ونسـبتها إىل األعمال كنسبة 
اإلخالص إليها، بل هي حقيقة اإلخالص، بل هي نفس اإلسالم. 
فإنه االستسـالم بالذل واحلب والطاعـة هللا. فمن ال حمبة له ال 
إسالم له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا. فإن "اإلله" 
هو الذي يأهله العباد حبا وذال، وخوفا ورجاء، وتعظيما وطاعة 
لـه، مبعىن "مألوه": وهو الذي تأهلـه القلوب. أي حتبه وتذل له 

فاملحبة حقيقة العبودية"(٥).

معىن اإلسالم
ذلك أن معىن "اإلسالم" هو اخلضوع هللا رب العاملني، واالستسالم 
ألمره تعـاىل. إنه االعتراف الوجـداين، أي التعبري العملي عن 
الشعور احلقيقي الذي يالمس القلب، عندما يدرك العبد و"جيد" 
أنه "عبد" لسـيد هذا العامل العظي.! وحقيقة كون املسلم عبدا 
هي احلقيقة اليت تغيب عن أكثر املسلمني، فيحدث بسبب ذلك 

االحنراف بشىت ألوانه وأشكاله. 
إن "العبد" مسـلوب اإلرادة. ليـس باملعىن الكالمي ولكن 
باملعىن الوجداين، أعين أن جتد الشـعور بأنك أيها املسلم ِمْلٌك 
هللا الواحـد القهار، تدور يف فلـك العبودية واخلدمة كما تدور 
ـَماَواِت َواَألْرِض َوالَِّذيَن  الكواكب يف األفالك. ﴿َلُه َمَقالِيُد السَّ
َكَفُروا ِبآَياِت اِهللا ُأْولَِئَك ُهْم اْلَخاِسُروَن﴾ (الزمر: ٦٠). وتلك هي 
مـدارات اللفظ (عبد) يف اللغة. إا ال ختـرج عن معاين الذلة 
واخلضـوع واخلنوع واالنقياد، كما تنقاد األنعام املذللة ملالكيها 

رغبًة ورهبًة، انقيادًا ال تشّنج فيه وال َتَفلُّت.
والعبد ال يكون إال يف باب اخلدمة بني يدي مواله، واقفا على 
العتبة ينتظر األمر والنهي بشـوق املحب، ليبادر إىل التنفيذ دون 
ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾ (األنبياء:  سـؤال: عالَم وِلَمْه؟ ﴿َال ُيْسَأُل َعمَّ
٢٣). إنه الرب املحبوب األعظم، املرغوب املرهوب، رب الكون 

واخللق أمجعني. ُيمكنك أن ُتَعرَِّف عقيدة اإلسالم يف اية املطاف، 
فتقول إا ميثاق املحبة بني اهللا وعباده،! أو هي دستور السالم.
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وحينما نقول "املحبـة" فهي مبفهومها القرآين اجلامع املانع، 
ال مـا ذهبت إليه طوائف من الغالة من هذا االجتاه أو ذاك، ممن 
قالوا ا فأبطلوا كل منازل اإلميـان من خوف ورجاء. فانتهى 
م األمر إىل دعاوى عريضة يتشـدقون ا، ما أنزل اهللا ا من 
سـلطان. كال، بل ال تقوم املحبة بقلب العبد الصادق إال على 
جناحـي اخلوف والرجاء، وما تفرع عن ذلك من معاين الرََّغِب 
والرََّهِب. والقرآن العظيم والسـنة النبوية واضحان يف هذا غاية 
الوضوح. وال يزيغ عنهما إال جاهل أو صاحب هوى. واملحب 
احلقيقي الصادق خياف من احلرمان، وخيشـى من العقوبة؛ بقدر 
ما يرجو ويشـتاق. فإذا جرد املحبـة عن اخلوف والرجاء كان 
من الكاذبني.! كيـف ورب العاملني يقول عن صفوة من أنبيائه 
ورسـله: ﴿إِنَُّهْم َكاُنوا ُيَسـاِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا 
َوَرَهًبا َوَكاُنوا لََنا َخاِشِعَني﴾ (األنبياء:٩٠). كيف وهذا حممد رسول 
اهللا  سـيد األولني واآلخرين يعلنهـا يف األمة: "أَما واهللا إين 
ألخشـاكم هللا وأتقاكم له. [وفيه قال:] فمن رغب عن سـنيت 
فليـس مين"(متفق عليه). أال وإن أي احنراف عن هذه السـبيل ال 

يكون إال جهال بالدين أو زيغا من الضالل املبني.
فعلى هذا الِوَزاِن إذن نقول إن عقيدة اإلسـالم قائمة على 
املحبة، بـل إا ميثاق املحبة. وبذلك املعىن كانت تفيض بأنوار 
اجلمال ومباهج اجلـالل. فليس عبثا أن يقول النيب : "إن اهللا 
تعـاىل قد حرم على النار من قال "ال إلـه إال اهللا" يبتغي بذلك 
وجه اهللا"(متفـق عليه). أكلمة واحدة تتلفظ ا فتدخل اجلنة؟ نعم، 
ولكْن، إا ليسـت بكلمة وال كلمات، إـا توجه قليب وميل 
وجداين، إا مسـألة "حب". وإن من أحب اهللا أحبه اهللا. إا 
حقيقة مجيلة وعظيمة. وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا قد كان 
سببا يف تضييع معاين الدين، واحنراف كثري من الناس عن منهاجه 

املستقيم. 

جامعة موالي إمساعيل ورئيس املجلس العلمي مبكناس / املغرب.  (*)
اهلوامش

لسان العرب: مادة "أله".  (١)

املفردات يف غريب القرآن: مادة "أله".  (٢)

لسان العرب: مادة "وله".  (٣)

مدارج السالكني البن القيم، ١٨/٣.  (٤)

مدارج السالكني: ٢٦/٣.  (٥)

٤٣ السنة الثانية - العدد (٥) ٢٠٠٦

أنين األرض
لن يستمر هذا األنني حىت يوم القيامة،

رب مفاجأة خيّبئها القدر،
فقد يظهر ليث وهو يزأر،

زئًريا يليق به بني أشجار الغابة،
فتكّف األرض عن النواح،

ويأيت الربيع...



إّن حياة اإلنسـان بعد موته هي اخليط الفاصل بني 
اإلميان واإلحلاد، بني الّتفسري الّديين حلقيقة اإلنسان 
الذي جيعل حلياته ومصريه معىن وغاية وهدفا لقوله 
تعاىل: ﴿َأَفَحِسـبُْتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَُّكْم إِلَْيَنا ال ُتْرَجُعوَن﴾ 
(املؤمنـون:١١٥)، وبني الّتفسري املاّدي لإلنسان الذي ال ينظر إّال إىل 

غذاء جسده، والذي ستنتهي مسرحّية حياته باملوت والفناء. 
فاإلنسان متكّون من ماّدة وروح، والّروح من سنن اهللا البديع 
جيعل لإلنسان قيمة إهلّية مبا يبّث من فضيلة ويزرع من خري وينشر 
من ِضياء؛ فتتغّير بذلك نظرته للحياة ويرى بعني البصرية ما وراء 

النتائج العاجلة من سلوك الّناس وتصّرفام.
يقول ابن عطاء السـكندري يف مواعظه: "لو أشرق لك نور 
اليقـني لرأيت اآلخرة أقرب إليك مـن أن ترحل إليها، ولرأيت 
حماسن الّدنيا قد ظهرت كسفُة الفناء عليها". ففي املعتقد الّديين ال 
موَت إّال يف هذه احلياة، فمن فارقها انتقل إىل حياة خالدة ال موت 
فيها. ولكّن الفارق كبري والبْون شاسع بني موت وموت؛ فموت 
املؤمن العارف فوز وجناة، وموت اجلاحد الكافر ِحرمان وشقاء.

دعت مجيع األديان الّسـماوية إىل اإلميان بالبعث والّنشور 
على لسان ُرُسلها وأنبيائها. فنوح عليه الّسالم قال لقومه: ﴿َواُهللا 
أَْنَبَتُكْم ِمْن اَألْرِض َنَباًتا  ُثمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا﴾ 
(نوح: ١٧-١٨). وموسى عليه الّسالم قال يف دعوته:﴿ِمْنَها َخَلْقَناُكْم 

َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾ (طه: ٥٥). وعيسى 
الُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم َأُموُت   قال وهو يف املهد: ﴿َوالسَّ

َوَيْوَم أُْبَعُث َحيًّا﴾ (مرمي: ٣٣).
ولقد وصف القرآن الكرمي نكران عرب اجلزيرة عقيدة البعث 
والنشور عندما قال تعاىل على لسان معّطلة العرب مثلما ّمساهم 
الّشهرستاين يف كتابه "امللل والنِّحل": ﴿َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياُتَنا 

ْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ الدُّ
ِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن﴾ (اجلاثية: ٢٤).

لقـد اقتضت اِحلكمة األزلّية أن ُيبتلى اإلنسـان بزينة احلياة 
نيا وباهلوى، فكان بذلك ُعرضة للفسـوق والعصيان والغفلة  الدُّ
والّنسيان واإلعراض عن احلّق. فأرسل اهللا إليه رسله وأنزل كتبه، 
وبّيـن له مواقع ِرضاه وغضبه، وأّن الّنعيم ال يدرك بالّنعيم، وأّن 
أعظم الّلـذات حمجوب بأنواع املكاره، فلم تقَو ُعقول الكثريين 
نيا على هذا العاجل امللموس،  على إيثار اآلجل املنتظر بعد فناء الدُّ
بل إّن خياهلم مل يّتسـع لتصّور نشر جديد بعد ظلمة القرب وفناء 
اجلسد، وأّنا سنموت كما سَننام وُنبعث كما سنستيقظ، والسيما 
العرب الذين مل يكّلفوا قّط بشريعة، لوجودهم يف فترة من الرُّسل 

بني جّدهم إمساعيل وحمّمد عليهما الّسالم.(١)

البعث يف القرآن والُسّنة
لقد اسـتعمل القرآن الكرمي يف رّده على منكري البعث على 
اختالف اجتاهام خمتلف الرباهني إلقناعهم بأّن الساعة حّق وأّن 
اهللا يبعـث من يف الُقبور. وتقوم عقيدة البعث على أصول ال بّد 

من اعتبارها يف عقيدتنا، وهي:

اخلط الفاصل بني اإلميان واإلحلاد:

البعث بعد الموت
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أ.د. حممد بوزغيبة *

دراسات إسالمية
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غاية الوجود
يوّجـه القرآن الكرمي األنظـار إىل أّن اهللا تبارك وتعاىل مل خيلق 
هذا الكون باطًال ولغـري هدف. يقول جّل ذكره: ﴿َوَما َخَلْقَنا 
َماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما َالِعِبَني  َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ  السَّ
َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن﴾ (الّدخان:٣٨-٣٩). وبّين ُسبحانه أّنه مل 
خيلق اإلنسان عبثًا، قال عّز جّل: ﴿َأَفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا 

َوأَنَُّكْم إِلَْيَنا ال ُتْرَجُعوَن﴾ (املؤمنون:١١٥).
تبني العقيدة اإلسالمّية أّن اإلنسان له حرّية عميقة يف كيانه، 
لكّنها ليسـت حّرية الفوضى اخللقية الـيت تنتهي دائمًا بتهدمي 

اإلنسان ومتزيق عالئقه مع الوجود اخلارجي من حوله.
فاحلّق الذي خلـق اهللا تعاىل به الكون يتناىف مع الفلسـفة 
الوجودّية املُلحدة؛ فليس ّمثة عبث كما يرى "ألبري كامو"، وليس 
ة المعقولّية للحياة والوجود كما يـرى "كافكا"، وليس ّمثة  مثـّ
حّرية الأخالقّية ُمطلقة من كّل قيد كما يرى "سـارتر"، وليس 
ّمثة تناقضات نفسـيّة ال اية هلا تنتهي دائمًا بالضياع كما يرى 
"دستوفسكي". ذلك أّن اإلسالم يستمّد جتاربه الباطنّية من ِخالل 
احلقيقة ال الّزيف، ومن االسـتقامة ال االحنراف، ومن املعرفة ال 

الضياع.(٢)
وإّن ارتباط الوجود اإلنساين مبصريه هو الّنقطة اليت تفترق فيها 
رق بني الّناس، ال يف نظرم إىل احلياة وفلسفتهم فيها فحسب،  الطُّ
بل يف أخالقهم ومنط سـلوكهم ومـدى إميام. فاإلميان مبصري 
اإلنسان بعد املوت جيعل حلياته غاية سامية وهدفًا أعلى. والقرآن 
الكرمي حافل بآيات ُتقيم األّدلة على أّن الكون ليس مهمال كما 
يزعم املالحدة، بـل خلق اخللق باحلّق ليكون االبتالء واالختبار 
الذي سـيعقبه بعث للحساب واجلزاء، قال تعاىل: ﴿الَِّذي َخَلَق 

اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبُلَوُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال﴾(امللك:٢).
فاإلميان بـاهللا تعاىل ُيحّقق املعرفة باملصـدر األّول؛ واإلميان 
بالبعث ُيحّقق املعرفة باملصري الذي ينتهي إليه هذا الوجود؛ وعلى 
ضوء املعرفة باملصدر واملصري ميكن لإلنسان أن ُيحّدد هدفه ويرسم 
غايته، ويّتخذ من الوسـائل والّذرائع ما ُيوصله إىل اهلدف ويبلغ 
به الغاية. ومىت فقد اإلنسـان هذه املعرفة، فإّن حياته سوف تبقى 
بال هدف وال غاية. وحينئذ يفقد اإلنسان مسّوه الّروحي ويعيش 
كما تعيش األنعام. وهذا هو االحنطاط الّروحي املدّمر لشخصّية 

اإلنسان واملنايف للِحكمة اإلهلّية الُعليا من هذا الُوجود.

نـهاية العامل
ُتؤّكد عقيدة البعث على فناء هذه الّدنيا وانتفاء أزلّية هذا الكون، 
ويؤّكد علماء الفلك حتمّية اختالل األجرام السماوّية.(٣) ويؤّكد 
َماُء انَفَطَرْت  َوِإَذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرْت  ذلك قوله تعاىل: ﴿ِإَذا السَّ
َرْت  َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت  َعِلَمْت َنْفٌس َما   َوِإَذا اْلِبَحـاُر ُفجِّ

َرْت﴾ (االنفطار:١-٥). َمْت َوَأخَّ َقدَّ
جاء يف كتـاب "املعاد" قوله: "إّن قانون الّديناميكّية احلرارّية 
يثبت أّن احلرارة ليسـت دائمة إىل األبد، وأّن يوم انتهائها سيأيت 
حتمًا، والكون يّتجه إىل درجة تتساوى فيها حرارة مجيع األجسام 
وينضب فيها َمِعـني الّطاقة، ويومئٍذ لن تكـون هناك عمليات 
كيميائّية أو طبيعّية، وذلك حبكم االنتقال احلرارّي املسـتمّر من 
األجسام احلاّرة إىل األجسام الباردة. وال ميكن أن حيدث العكس 
بقـّوة ذاتّية، حبيث تعود احلرارة وترتّد من األجسـام الباردة إىل 

األجسام احلاّرة، وعندئٍذ تقف حركة احلياة وميوت األحياء".(٤)

سكرات املـوت واية اإلنسان
ليس املوت ِختامًا ملعىن احلياة وابتداء حلالة أخرى ال شعور فيها 
وال إحسـاس معها، إّنما هو مرحلة حتّول من طْور إىل آخر. إّن 
املوَت هو الفجيعة الُكربى للجاحدين الذين سيعرفون بعد املوت 
كّل شيء وسـُيدركون أّنهم كانوا يف ضالل بعيد، سيتّم ذلك 
بعد فوات األوان. تثبت العقيدة اإلسـالمّية أّن ما يقع للجسد 
من فسـاد ألجهزته وفنائه ال يؤّثر يف حقيقة الّروح وال يف كيان 

اإلنسان املعنوّي.
ولقد عّبـر القرآن الكرمي عن حلظة الفـزع وحلظة خروج 
الرُّوح من اجلسـد بسـكرة املوت، قال جّل وعال: ﴿َوَجاَءْت 
َسـْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحيُد﴾ (ق:١٩). وقال 
نيا وهو ميسـح وجهه باملاء: "ال إله إّال اهللا إّن   يوم مفارقته الدُّ

للموت سكرات".
وإّن أّول منازل اآلخرة هو القرب، فهو يضيق ويّتسـع وُيظلم 
وُينّور حبسب مكانة صاحبه عند رّبه. واألّدلة على ذلك كثرية، 
منها قوله  فيما رواه البخاري أّنه ملّا مات أبو سَلمة دخل عليه 
الّرسـول  ّمث قال: "الّلهم اغفر أليب سلمة وافسح له يف قربه 
ونـّور له فيه". أّما الّدليل على سـؤال املّيت يف القرب ما أخرجه 
مسلم أّن النيب  كان إذا فرغ من دفن مّيت وقف عليه وقال: 

"استغفروا ألخيكم وسلوا له الّتثبيت فإّنه اآلن ُيسأل".



السنة الثانية - العدد (٥) ٤٦٢٠٠٦

فالقرب فيه فتنة وِوشحة وابتالء وسـؤال امللكني، والّدليل على 
 : وجود عذاب القرب احلديث الذي رواه مسـلم يف صحيحه قال
"إّن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشّي، وإْن كان 
مـن أهل اجلّنة فمن أهل اجلّنة، وإْن كان مـن أهل الّنار فمن أهل 
الّنار، فُيقال هذا مقعدك حّتى يبعثك اهللا يوم القيامة". وممّا يؤّكد هذا 
ا َوَعِشيًّا  احلديث قوله تعاىل يف آل فرعون: ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾ (غافر:٤٦). َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
فإّن وقت املوت أو املرحلة بني الّدنيا والبعث هي حياة الربزخ 
الـيت قال فيها تبارك وتعاىل: ﴿َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهْم اْلَمْوُت َقاَل 
َربِّ اْرِجُعوِني  َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت َكالَّ إِنََّها َكِلَمٌة 
ُهَو َقاِئُلَها َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ (املؤمنون: ٩٩-١٠٠). 
يقول القشـريي: "من مات فقد دخل الـربزخ، وما بني املوت 

والبعث فإّما راحة مّتصلة وإّما آالم وآفات غري منفصلة".(٥)
وإّن األرواح متفاوتة يف مسـتقّرها يف الربزخ حسب شقاوة 
صاحبها وسعادته إىل أن يأيت اليوم اآلخر. هذا اليوم العظيم الذين 
اهتّم بـه القرآن الكرمي اهتمامًا بالغًا، فتناول حقيقة اليوم اآلخر 
وما يكون فيه من بعث وِحساب وجزاء، ّمث ما يتبعه من حوض 

وصراط وشفاعة، واعتربه ركنًا من أركان الّشريعة اإلسالمّية.
ويتجّلى هذا االهتمام بكثرة ذكر القرآن الكرمي لليوم اآلخر، 
فال تكاد ختلو سورة من احلديث عنه ولو يف إشارة أو تلميح مع 
تقريبه إىل األذهان، تارة بضرب األمثال، وتارة باحلّجة والربهان، 
وكثـريًا ما جند القرآن الكرمي يتحّدث عـن الّدنيا كأّنها ماٍض 

كان، وعن اآلخرة كأّنها احلاضر اآلن.

األّدلة الشرعّية املثبتة للبعث
إّن املـوت يف واقعه ليس انعدامًا ألجزاء اإلنسـان، بل تفريقًا 
هلا. وعندما تتعّلق إرادة اهللا بعودة األجسـام، جيمع هذه األجزاء 
املشـتّتة ويؤّلفها على حالتها السابقة جسمًا وروحًا، وذلك هو 

املعاد. وما وقع إلبراهيم اخلليل عليه الّسـالم ملّا سأل رّبه بقوله: 
﴿َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحـِي اْلَمْوَتى﴾، وجواب اهللا تعاىل له خري 
دليل على إعـادة اخللق من جديد، قال تعاىل: ﴿َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمْن 
ْيِر َفُصْرُهـنَّ إِلَْيَك﴾ مبعىن أن يقطعها إبراهيم عليه الّسـالم  الطَّ
إىل أجزاء صغرية خيتلـط بعضها ببعض خلطًا غري قابل للتجزئة 
والّتمييز ﴿ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك 

َسْعًيا﴾ (البقرة:٢٦٠).
قال الشـيخ حممد الطاهر ابن عاشور: "ميّيز اهللا تعاىل أجزاء 
كّل طري عن صاحبه وجيمع أجزاء كّل واحد منها مسـتقالًّ عن 
الباقـي، فإذا اكتملت لكّل طائر هيئته اخلاّصة به أودع فيه احلياة 
حّتى يطمئن إبراهيم إىل هذه احلقيقـة، ويتحّقق ْعلمه، وينتقل 
من معاجلة الفكر والّنظر إىل بسـاطة الضرورة بيقني املشاهدة، 
وانكشاف املعلوم انكشافًا ال حيتاج إىل معاودة االستدالل ودفع 

الّشبه عن العقل".(٦)
وهذا املثل القرآين الّدقيق صريـح الّداللة على أّن املوت تفريق 
لألجزاء، وليس انعدامًا هلا كما يظّن املفّكرون الذين استعظموا عودة 

احلياة اإلنسانّية بعد انقطاع احلواس وانفصال الّشعور عن اجلسد.
والّنصوص القرآنّية الّتي ُتؤّكد إعادة اخللق والبعث والّنشور 

كثرية ووفرية منها قوله تعاىل:
﴿َوَيُقوُل اِإلنَسـاُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا  َأَوَال 
َيْذُكُر اِإلنَسـاُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل َوَلْم َيُكْن َشـيًْئا﴾ (مرمي: ٦٦-
َك ِبَأنَّ اهللاََّ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَُّه ُيْحِي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ  ٦٧). ﴿َذلـِ
ـاَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اَهللا َيْبَعُث َمْن  َشـْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ السَّ
ِفي اْلُقُبوِر﴾ (احلّج: ٦-٧). ﴿َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى اَألْرَض َخاِشـَعًة 
َفـِإَذا أَنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبـْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي 
اْلَمْوَتى إِنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ (فصلت: ٣٩). هذا نوع من قياس 
الّداللة وهو "اجلمع بـني األصل والفرع بدليل العّلة وملزومها" 
مثلما قال علماء أصول الفقه. فدّل سـبحانه يف هذه اآلية عباده 
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مبا أراهم من اإلحياء الذي حتّققوه وشاهدوه على اإلحياء الذي 
استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظريه، 
والِعّلة املوجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء 

األرض دليل العّلة.
والقرآن الكـرمي إْذ يدعم عقيدة البعث مبختلف الوسـائل 
رق، فليس ذلك فقط على قراٍر ألزم اهللا به نفسه، وإّنما على  والطُّ
أحد مسـتلزمات العدل اإلهلي واحلكمة الّسامية، حّتى ال تكون 
حياة اإلنسان بال غاية وال هدف. إّن حاجة اإلنسانّية ملّحة إىل 
اآلخرة لضمان اخللود وإقامـة العدل وتنظيم احلياة.(٧) وهكذا، 
فإّن اإلميان بالبعث كاإلميان باهللا كالمها ال يقبل شّكًا وال ترّددًا، 

ألّن الِفطرة السليمة تنساق إىل هذا اإلميان.
فاإلميان باهللا يعترف باملصـدر األّول للوجود، واإلميان بالبعث 
يعترف مبصري اإلنسـان فيه. ومن ُحرم هـذه املعرفة أضحت حياته 
كحياة األنعام تقوده األهواء وُتسـيّره الغرائـز. واهللا تعاىل مل خيلق 
اإلنسان بيديه، ومل ينفخ فيه من روحه ومل يأمر مالئكته بالّسجود إليه، 
ومل حيّمله األمانة ومل جيعل له اخلالفة، ومل يسّخر له ما يف الّسموات 
واألرض إّال لِيجعل من وجوده غاية سـامية تّتفق مع ِحكمته الُعليا 
وعدله اُملطلق، حّتى ال تذهب جهود هذا اإلنسـان سدى ِمصداقًا 
ـَماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحقِّ َولُِتْجَزى  لقوله جّل ثناؤه: ﴿َوَخَلَق اُهللا السَّ

ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُموَن﴾ (اجلاثية: ٢٢). 
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بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، ملحمد شكري اآللوسي، ص ١٠٩.  (١)

يف الّنقد اإلسالمي املعاصر، لعماد الّدين خليل، ص ٤٢.  (٢)

اإلسالم يتحّدى، لوحيد الّدين خان، ص ٨٢-٨٣.  (٣)

املعاد، ملحمد حسن آل ياسني، ص ٥٠.  (٤)

لطائف اإلشارات، للقشريي، ٢٤٤/٤.  (٥)
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دموع وقلب
دموعك متزق قليب،

ال أحد يكفكف هذا الدمع...
أصيب العامل بسكتة دماغية خرساء...

مشاهد اآلالم متضي سريًعا،
دون أن ختدش ضمريه،

كمن جيلس يف صالة عرض
يشاهد فلًما للراحة والتسلية
والظامل يزداد عتّوا كل يوم

أما رائحة املوت فقد مألْت أجواء الدنيا...



ارتبط بزوغ مشس احلضارة اإلسـالمية وتطورها 
بتدوين املعرفة. وتعتـرب العنونة مظهرا من املظاهر 
اليت عكسـت ذاك البزوغ. فقد تطور نظام العنونة 
يف الثقافة اإلسالمية تطورا ملموسا تسرب إليه من الرقي امللموس 
الذي حققته خمتلف اجلوانب واملدنية واملعرفية. وال شـك يف أن 
اإلسالم كان العامل األقوى املؤثر يف هذا التطور لرسم اخلطوات 
الكربى واألولية هلـذه احلضارة، بدءا من مركزية القرآن الكرمي 

يف صلب احلركة املعرفية اإلسالمية.

العنونة يف الثقافة اإلسالمية
مل يعرف التاريخ كتابا تسـمى بـ"القرآن"، فهو اسـم خاص 
بالكالم املرتل على الرسـول . وعمليا يعد مصطلح "قرآن" 
أول عنوان احلضارة اإلسالمية. فرغم كونه اسم جنس دال على 
"الـكالم املعجز املنـزل على النيب ، املكتوب يف املصاحف، 
املنقول عنه بالتواتر املتعبد بتالوته"(١) فقد وظف بداللة عنوانية. 
واملتتبـع لقصة كتابة القرآن يالحـظ أن الصحابة الذين اهتموا 
بتدوين القرآن كسـيدنا عمر وأيب بكر وزيد بن ثابت وغريهم 
من الصحابة ، كانوا يسـتعملون لفظة "قرآن" ببعد عنواين(٢) 

للداللة على هذا اخلطاب املعجز.

وكان من الطبيعي أن تظهر للقرآن أمساء جديدة بعد أن مجع 
على عهد عمر ، يقول صبحي الصاحل: "ويبدو أن تسـمية 
القرآن "باملصحف" نشـأت على عهد أيب بكر، فقد أخرج ابن 
أشـته يف كتاب "املصاحف" من طريق موسى بن عقبة عن ابن 
شـهاب قال: ملا مجعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر: 
التمسـوا له امسا. فقال بعضهم "السفر" قال: ذلك اسم تسميه 
اليهـود. فكرهوا ذلك وقال بعضهم: "املصحف" فإن احلبشـة 
يسـمون مثله. فاجتمع رأيهم على أن يسموه "املصحف"".(٣) 
وبذلك صارت اللفظة عنوانا جديدا للقرآن يف شكلها اجلديدة، 

وأصبح القرآن حيمل عنوانني:
األول متصل بطبيعة املادة، وهو عنوان توقيفي.   •

الثاين متصل بشـكل املادة اليت أصبـح عليها، وهو عنوان   •
تواضعي وعملي.

 وذا فـ"القرآن" و"املصحف" مها أقدم العناوين يف تاريخ 
الثقافة اإلسالمية، ويتربعان على قمة العناوين يف عصر التدوين.

ولقـد أصبح القرآن الكرمي مع توايل الزمـن منطلقا للعديد 
من املصنفات واملؤلفات والكتب اليت تناولته بالشـرح والتفسري، 
عارضة خمتلف مواطن إعجازه، وكاشفة كنوزه املعرفية والدينية. 

 قراءة في عنوان ما صّنف في الحديث والقرآن
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تطور نظام العنونة يف الثقافة اإلسالمية

د.حممد جكيب*

تاريخ وحضارة

اْنثْر بذورك وامِض وال تلِو على شيء،
ودْع أّيًا كان يحصد ما بذرت...

* * *

]



والعنوان موطن جيلي املجهود الذي صرفه العقل اإلسالمي يف هذا 
املجال، كّمًا وكيفًا. وللمس هذا اجلهد نشري إىل أن تدوين املعرفة 
اإلسالمية قد مر إجرائيا بثالث مراحل أساسية هي: مرحلة اجلمع 

والنقل، مث مرحلة التدوين، وأخريا مرحلة الترتيب والتصنيف.
تعـد املرحلـة األوىل حامسة لتركيزها علـى حتصيل ما يف 
الصدور من معارف؛ وتطلب ذلك جهدا كبريا جتسـد يف شدة 
احلرص على طلب كل ضروب املعرفة، ووضع األسـس الواقية 

من الوقوع يف الزلل، والتثبت من صحة ما جيمع وينقل.
وأمـا املرحلة الثانيـة فكانت مرحلة التدبـر فيما مت مجعه 
وتدوينه، متهيدا لالستفادة منه يف فهم القرآن واحلديث يف املقام 
األول، والعلوم األخرى اليت نشأت على هامش األصول الكربى 
يف املقام الثاين. وهي املرحلة اليت صنفت فيها أمهات الكتب اليت 

وضعت الثوابت املعرفية األساسية للثقافة اإلسالمية.
 وأما املرحلة الثالثة فيمكن اعتبارها مرحلة إعادة التأمل فيما 
مت تدوينه من معارف بالشرح والتعليق والتفسري وضع احلواشي.

ولكل مرحلة عناوينها املربزة لطبيعة النشاط السائد. ويكفي العودة 
إىل املصنفات اليت اهتمت بالتأريخ للمجهود الذهين كـ"الفهرست" 
البن الندمي و"تاريخ آداب العربية" لكارل بروكلمان و"تاريخ التراث 
العريب" لفؤاد سزكني، للوقوف على مدى التالحم بني العنوان وطبيعة 

املرحلة تأليفا وتصنيفا والنشاط املعريف السائد.

علوم القرآن ونشوء مدارس القراءات
فالنصـف الثاين من القرن اهلجري األول كان هو البداية الفعلية 
للعنوان التخصيصي يف علوم القرآن، ونشوء مدارس القراءات، 
الـيت تكونت حول عدد من التابعـني الذين تلقوا القراءات عن 
الصحابـة يف املدينة والكوفة والبصرة. وأقدم كتاب معروف يف 
املوضـوع كتاب عنوانه "كتاب يف القـراءات" ليحىي بن يعمر 
(ت:٨٩ هـ / ٧٠٧م)، وهو أحد تالميذ أيب األسـود الدؤيل؛ 
وكتاب آخر لعبد اهللا بن عامر اليحصيب (ت:١١٨هـ / ٧٣٦ 
م)، وعنوانه "اختالف مصاحف الشـام واحلجـاز والعراق". 
والراجح أن كتبا أخرى قد جـرى تصنيفها يف هذه املرحلة يف 
ضوابط القراءة وقواعدها، ويف اختالف املصاحف املستعملة يف 

خمتلف األمصار، ولكن عناوينها مل تصل إلينا. 
ويالحـظ يف عناوين هذه املرحلة، على قلتها، إشـارا إىل 
املضمون إشارة مباشرة، زيادة على بساطة تركيبها، وأصالتها، 

وهي ال تعطي االنطباع بوجود ختصيص ملجال دون آخر.
لقد أصبح القرآن موضوعا للتأليف والتصنيف منذ زمن متقدم 

جـدا، إذ مل تكد تصل اية القـرن األول اهلجري حىت كانت 
تصانيـف بعض علوم قد أخذت مكانتها، وبدأت شـخصيتها 

تتبلور. ومتيزت عناوين هذه املرحلة مبميزات أمهها:
١- البساطة، وتتجلى يف اإلحالة على طبيعة اجلهد الذي ال 

خيرج يف الغالب عن دائرة القراءة والتفسري.
٢- اإلحالة املباشـرة على املضمون، واالبتعاد عن التكلف 
اللغوي، واإلطناب. ولذلك مربرات أمهها طبيعة املجال املشتغل 
فيه وهو القرآن الكرمي الذي حيتم عدم التكلف؛ وطبيعة املرحلة 
اليت تتميز بكوا بداية حمتشـمة ومسكونة بإعطاء فكرة صادقة 

عن املضمون دون زيادة.
٣- سـيطرة النـزعة التقريرية يف بعـض العناوين، وهو 
ما يفسـر طول بعضها، كـ"كتاب اختالف مصاحف الشام 

واحلجاز والعراق".
٤- تشابه عدد من العناوين يف الصيغة كـ"كتاب املقطوع 
واملوصول" الذي جنده عند عامر وعند محزة الزيات، وكـ"كتاب 
القـراءة" الذي جنده عند "ابن كثري" وعنـد "نافع". ويرد ذلك 
إىل عـدم نضج فكرة العنوان لدى املصنفـني األوائل. فغالبا ما 
يضاف مضمون الكتاب إىل مصنفه، وتلك ممارسـة جتد تعليلها: 
يف قلة املصنفات مقارنة باملراحل اآلتية، ويف احلرص على الرواية 
الصحيحة اليت تستند على التأكد من هوية املصنف، وهو مرتكز 

أخالقي وحضاري سيفتح الباب لظهور علم اجلرح والتعديل.
٥- الراجح أن عددا من الكتب والرسـائل مل يصل إلينا يف 
الشكل والصورة اليت صيغ ا وحيتمل أن تكون العناوين احلقيقية 
هلذه املصنفات ضاعت وعوض ا عناوين تقريرية ومباشرة، وهو 

ما يرجح تناقلها مشافهة يف أول األمر، مث تدوينها بعد ذلك. 
٦- وأخريا فإن أصالة هذه العناوين ظاهرة وواضحة. فال أثر 
فيها للمؤثرات األجنبية الدخيلة، فهي من صميم الدين اجلديد.

 وعلى العموم ففكرة صياغة العنوان مل تكن واضحة وجلية 
نظرا لألسـباب اليت ذكرنا. فاإلشارات الواردة يف عناوين هذه 
املرحلة تعرب بشـكل من األشـكال عن املدونة. فإذا قيل مثال 
"كتاب ابن عباس"، فهذه العبارة عنوان على مدونة البن عباس 

دّون فيها ما فسره من آي القرآن الكرمي ومالحظات أخرى.(٤)
إن الغالب على عنوان هذه املرحلة هو الطابع التداويل الرامي 
إىل التسـهيل على الراغب يف التعرف على املضمون، مع ربطه 
باملصدر املتمثل يف اسم املؤلف. وإذا كان ضبط القراءة والتفسري 
هو عمـق اجلهد املطلوب يف هذه املرحلـة، فإن علة ذلك هي 
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احلاجة إىل الفهم الصحيح للقرآن واملحافظة عليه. 
وأمـا خبصوص احلديث فاملؤكد تارخييـا أن تدوينه كان بدأ 
على عهد الرسـول ، فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده أن عبد 
اهللا بن عمر كان يكتب احلديث عن رسـول اهللا ويكتب كل ما 
يسـمعه عنه، وكان الرسـول  يؤيده يف ذلك، وكان عبد اهللا 
يسـمي الرقعة اليت كتب عليها احلديث "الصادقة"(٥) اليت نعتربها 
أول مدونـة يف احلديث وأول عنوان فيه. ويوازيها عنوانا آخر هو 
"الصحيفة الصحيحة" وأطلقه مهام بن منبه على جمموع األحاديث 
اليت مسعها عن أيب هريرة . وتأثري العنوانني يف املصنفات احلديثية 
سـيظهر جليا يف تصانيف كثرية الحقـة. فقد عنونت الكثري من 
كتب احلديث بـ"الصحيح"، ولسـنا هنا بصدد التأريخ لتدوين 
احلديث، ولكننا نرغب يف تتبع التطورات اليت عرفها عنوان املصنف 
احلديثي، ألنه يكشـف عن قدر من التطور املنهجي واملعريف الذي 
عرفه هذا املجال الذي توج يف القرن الثالث اهلجري بظهور أغلب 
املجامع الصحيحة اليت متثل عصارة جهود مجع احلديث ونقله من 

أفواه الرواة وصدور العلماء واملدونات املتفرقة.

العنونة وتدوين احلديث
وفيما يرجع إىل العنونة، فقد تطـورت موازية لتدوين احلديث 
والتأليف فيه. يلمس ذلك من خالل بعض الكتب املصنفة خالل 
املراحـل الثالثة مثـل "صحيفة" عبد اهللا بـن عمرو بن العاص 
(الصادقة)، و"صحيفة" جابر بن عبد اهللا، و"احلديث" لنبيط بن 

شريط األشحصي الكويف وأمثاهلا من املصنفات.
الطابـع الغالب على هذه العناوين هـو عدم خروجها عن 
اإلشـارة إىل طبيعة املصنف، باالكتفاء باإلحالة على املادة اليت 
كتب عليها النص (صحيفة)، أو بنوعية املادة املكتوبة (حديث)، 
ونسـبة ذلك إىل مدوا أو الذي وجدت عنده ساعة التصنيف 
واجلمع، دون االعتنـاء مبوضوع املصنف أو حمتواه. األمر الذي 
يسمح بأن نتصور بنية العنوان على هذه الصيغة: احلالة (حديث 

أو صحيفة) + اسم املصنف.
وال تعكـس هذه العناوين وعي العقـل خالل هذه املرحلة 
بأمهيـة العنوان، ألنه مل يكن غاية يف ذاتـه؛ فقد ظل جمرد دال 
على شكل ومضمون املعنون. األمر الذي يعكس انشغال علماء 
احلديث برغبة اإلسـراع يف تدوينه خمافة موت محلته الذين مات 
عدد منهم يف الفتوحات، وسيعرف هذا اجلهد فيما بعد مبصطلح 

"تقييد احلديث".
مهدت هذه مرحلـة لظهور العلوم الـيت تم بـ"تصنيف 

احلديث". وشـكلت بعـض هذه املصطلحـات وغريها على 
األرجح اللبنات األوىل لظهور كتب كثرية حتمل عناوينها عبارة: 

"مصنف"، و"سنن"، و"موطأ"، و"جامع"، و"صحيح".
تتميز العناوين اليت متتد إىل حدود القرن الثالث اهلجري بغلبة 
الطابع املوضوعايت الذي يكشـف عن وجـود نزعة تقريرية يف 
أغلب العناوين إن مل نقل كلها، إذ حتمل كل مدونة عنوانا حييل 

على موضوعها (األحاديث، كتاب الدعاء، كتاب الصالة).
واملتنعم يف األمساء سيالحظ أن العنوان ظل مياال إىل البساطة 
إىل حدود القـرن الثاين اهلجري، ومل خترج هذه البسـاطة يف 
الغالـب عن إطار كلمة أو كلمتني (كتاب السـنن، أحاديث، 
املناسك...). وسيعرف النصف األول من القرن الثالث تغيريا يف 
بنية العنوان مبيلـه إىل التركيب (كتاب األمايل يف آثار الصحابة 
- معرفة الرجال وسـؤاالت إبراهيم بـن عبد اهللا اجلنيد اخلتلي 
- كالم حيىي بن مصعب يف الرجال "كتاب املجروحني"). كما 
جتسد هذه العناوين دخول احلديث وعلمه مرحلة جديدة متيزت 
بالرغبة يف التجديد وتدقيق اإلشـارة إىل املحتوى وضبط املادة، 
مما يعد امتدادا لطبيعة العنوان يف املرحلة السابقة، ولكن مع ميل 
إىل التعامـل مع احلديث يف إطار موضوعـات دقيقة، ككتاب 
املناسك، وكتاب اجلهاد، وكتاب الصالة، وكتاب الرب والصلة. 
ونلمس يف عدد من العناوين البواكر األوىل الستقالل كل علم من 
علوم احلديث بشخصيته وختصصه كـ"معرفة الرجال"، و"طبقات 
الرواة"، اليت محلت يف أحشائها بوادر بعض علوم احلديث األساسية 

كعلم الرجال أو علم اجلرح والتعديل أو طبقات املحدثني.
وتبدو هذه العناوين يف األخري أحادية االجتاه لكوا مسكونة 
برغبـة إخبار املتلقي باملضمون يف املقـام األول. األمر الذي ال 
يترك جماال للعناية بالعنوان من الناحية الفنية، نظرا لسيطرة الرتعة 

النفعية يف بعدها األخالقي الديين على كل العناوين.
علـى الرغم من عدم وجود حـدود صارمة تفصل مرحلة 
سـابقة عن أخرى الحقة يف جمال املعرفة، فإن املرحلة الالحقة 
سـتعرف دخول علم احلديث مرحلة جديدة شكال ومضمونا. 
وقـد عكس العنوان هذا التحول الذي جتسـد يف العطاء الكثري 

وظهور أئمة احلديث الكبار كالبخاري ومسلم والترمذي.
إن املالحظة األساسـية اليت تنطق ا مؤلفـات هذا القرن 
هي غزارة التصنيف يف هذه املرحلـة، فهي كثرية ميكن العودة 
إليها يف الكتب اليت تؤرخ للتراث. فالقرنان الثالث والرابع عرفا 
حركة فكرية نشيطة يف كافة املجاالت. وعلم احلديث أحد تلك 
املجاالت اليت جتسـد فيها النضج الفكري واحلضاري للثقافة. 
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واملتأمل يف هذه العناوين سيالحظ توجهها إىل:
١- املوسـوعية، وتتجلى يف الداللة على عمق االستقصاء 
واجلمع (اجلامع الصحيـح - التاريخ الكبيرب - كتاب الطبقات 

- كتاب السنن...). 
٢- التخصـص، ويتمثل يف تدقيق موضوع الكتاب (كتاب 
الضعفاء - كتاب الكىن - كتاب رفع اليدين يف الصالة – كتاب 
العلل - كتـاب اجلمعة...)، ويتمثل كذلك يف بروز هوية أهم 
علوم احلديث كعلم الرجال املرتبط بعلم اجلرح والتعديل، وعلم 

الرواة وطبقام. 
وإضافة إىل ذلك فإن الطابع التارخيي صار ميزة تسـيطر على 
أغلب العناوين نظرا الرتباط علم احلديث بالتوثيق، وضرورة التيقن 
من سالمة رجال احلديث ونزاهتهم، إضافة إىل عامل املدة الفاصلة 
بني عصر هؤالء املؤلفني وعصر الرسول  والصحابة والتابعني.

أسباب العنونة الطويلة
وعلى مسـتوى الصياغة بقي عنوان هذه املرحلة مشـدودا إىل 
صورة الصياغة القدمية من حيث البسـاطة، وغلبة البنية االمسية، 
وانعدام التركيب إال نادرا، واالرتباط املباشـر باملضمون، الذي 
أدى يف بعـض األحيان إىل صياغة عناوين طويلة دون أن يصبح 
ذلك قاعدة كـ"تسـمية اإلخوان الذين روي عنهم احلديث" 
وكـ"معرفة املجروحني من الرجال". وجيسد الطول النسيب هلذه 
العناوين التطور الذي عرفته مضامني املؤلفات واليت بدأت جتمع 
بني اجلمع والشـرح والتفسري. فصياغة العنوان أصبحت تتم يف 
ضوء احلرص على تقدمي صورة دقيقة عن املؤلف. ويلمس ذلك 
بالعودة إىل "اجلامع الصحيح" للبخاري. فقد قسـم إىل كتب، 
ويدل مصطلح كتاب على اجلزء أو الفصل، وال يتجاوز العنوان 
مصطلح "كتاب" مضافـا إىل كلمة واحدة تدل على املوضوع 
املراد الوقوف عنده كـ"كتاب اإلميان، وكتاب العلم، وكتاب 
الوضوء...". وهـي بنية مركزية جيري تقسـيمها إىل أبواب، 
وحيمل كل باب عنوانا قد يتسـع طوله حبسب تشعب املوضوع 
كـ"باب اإلميان، وباب سـؤال جربيل النـيب  عن اإلميان 
واإلسالم...". وكان البخاري حريصا فيما يبدو على أن يكون 
للباب عنوان يدل على مضمونه داللة واضحة وبسـيطة تسهل 

على املتلقي الوصول إىل مبتغاه.
ومن هنا ميكن القـول إن البخاري يف جامعه قد كان معنيا 
مبتلقيه؛ فالبعد التداويل يف بنية العنوان اليت تنطلق من استكناه أفق 
انتظار املتلقي يتحكم فيها عامالن؛ عامل ديين يتمثل يف تسهيل 
الوصول إىل القضية الدينية كما وردت عن الرسول ، وعامل 

موضوعي يتمثل يف تنظيم املعرفة الدينية املتضمنة يف الصحيح.   
ونظرا ألمهية صحيح البخاري يف حياة املسلمني الدينية، لقي 
عناية كبرية جدا. والعناوين املصنفة على هامشه شرحا وتفسريا 
وضبطا جتسـد ذلك. وهي جهود بدأت مع تصنيفه واستمرت 
إىل حدود القرن السابق، بل وما تزال إىل اليوم. وأهم ما يسجله 
املتأمل فيما صنف على هامش هذه املوسـوعة هو الكثرة والدقة 
واملوسـوعية والتنوع. وهي عناصر حتمل أكثر من داللة، نتبينها 
من خالل حتليل بعض النمـاذج العنوانية مثل "منحة الباري يف 
مجيع روايات البخاري"، و"شـرح مشكل البخاري"، و"العقل 
اجللي يف حل إشـكال اجلامع"، و"اإلفهـام ملا يف الصحيح من 
اإلام"، و"نفحة املسـك الّداري لقـارئ صحيح البخاري"، 

و"املتجر الربيح على اجلامع الصحيح...".
تدل هذه العناوين داللة مباشرة على مضامينها، وهي حتمل 
يف طياا بعدا دالليا دقيقا يدل على حاجات املتلقي املتزايدة إىل 
اجلامـع الصحيح، تبعا لتغري أوضـاع احلضارة؛ وتدل من جهة 
أخرى على تبعيتها إىل مصدر واحد ترفع من قيمته التداولية بني 

الناس مع عمق اإلشارة إىل املوضوع املعاجل.
ومن اخلصائص املتصلة ببعض العناوين، متثيلها لطبيعة املرحلة 
مـن الناحية الفنية. فابتداء من القـرن الثامن أخذ العنوان يأخذ 
مسـلكا غري معهود من قبل، وهو سـيطرة الصنعة يف بنائه من 
خالل التركيز على التناغم املوسيقي املتمثل يف السجع واجلناس 
والطبـاق. فالعنوان كغريه من ضـروب املعرفة األخرى عكس 
مسـتوى الضعف الذي عرفه العامل اإلسالمي والذي جتسد يف 
العناية باألشكال قبل املضامني، وإن كانت هذه الصنعة تعكس 
عناية باملتلقي.كما تعكس بعض العناوين صورة احلياة اليت عاشها 
املسلمون على امتداد الرقعة اإلسالمية، ويتجلى ذلك يف الرياض 
والرياحني واألار واألزهار الـيت تضمنتها بعض العناوين مثل 

كتاب "روضة العقالء ونزهة الفضالء".
وحسبنا يف هذه العجالة أن ننبه املهتمني والباحثني إىل قيمة البحث 

يف جمال العتبات اليت يتحتم املرور منها قبل الولوج إىل النص. 

جامعة شعيب الدكايل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - اجلديدة / املغرب  (*)
اهلوامش

مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل، ص٢١.  (١)

املصدر نفسه، ص٦٩-٧٠.  (٢)

املصدر نفسه، ص٧٧-٧٨.  (٣)

العنوان يف األدب العريب، ملحمد عويس، ص١٠٥.  (٤)

الطبقات الكربى البن سعد، ٢٦٢/٤.  (٥)
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مع النيب مع النيب  يف أحزانه يف أحزانه

السنة الثانية - العدد (٥) ٥٢٢٠٠٦

أ.د.إمساعيل لطفي جقان*

دراسات إسالمية

كما تتساكب قطرات الغيث من بين الغيوم،
هكذا ينساب جمال النفس من القلب الموصول باهللا...

 * * *

ا، فاجلوانب  إن سرب أعماق أي إنسـان صعب جدًّ
األعماقية ليست سواء عند كل الناس، فالكالُم عن 
احلالة النفسية لشـخص ما -حىت ولو كان إنسانا 
عاديًّا- ليس باألمر اليسري؛ ألن هذا اجلانب موضوع ذايت خيتلف 
من شخص آلخر. فما بالك إذا كان احلديث عن العوامل الداخلية 
للنيب املصطفى (عليه أكمل التحايا) الذي هو معّلم مجيع البشـر 
ومرشـدهم؛ ألن عامله الداخلي  يتضمـن أمثلة عاملية مثالية. 
فالذين حاولوا أن يقّصوه  علينا مـن الناحية اَخللقية واخلُلقية 
َيلفتون أنظارنا إىل كونه ذا وجه طليق دائم االبتسـام، وذا مسحة 
حزن خفيفة تغشـى وجهه الكرمي، ويرّكزون على هذا الوصف. 
فكون املـرء يف آن واحد حمزونا من ناحية ومتبسـما من ناحية 

أخرى نعتقد أنه خاّص بالرسـول . فحزنه عليه السالم حزن 
حمبَّب، كما أّن ابتسـامه ابتسـام وقور، وهذا يدل على صعوبة 

الكالم عن حياته  الروحية واملعنوية.
  ومن هنا عندما نلقي نظرة على ما أُّلف عن رسـول اهللا
ا.  جند الكتب اليت تتحـدث عن عامله الداخلي هي قلة قليلة جدًّ
ويؤيد قولنا هذا -ولو من جهـة أمساء الكتب- كتاب صالح 

(١)." د املسمى بـ"معجم ما أُّلف عن رسول اهللا الدين املنجِّ
نريد أن نتحدث يف مقالنا هذا عن موضوع مل نر يف الكتاب 
املذكور آنفا اسـم أي حبث عنه، وهـو "حزن النيب  ". ففي 
الكتب املشـهورة حول سـريته  من أمثال "الّشفا بتعريف 
حقـوق املصطفى" للقاضي عيـاض، و"زاد املعاد" البن القيم، 

]



و"املواهب اللدنية" للباجوري، مل نعثر على موضوع حتت عنوان 
"حزن النيب ". ولكن من البديهي أن املواضيع واألحداث اليت 
تسـّببت يف حزنه ، هي يف غاية األمهية من حيث كوا تنّم 

عن حياته الوجدانية والروحية.
العبد األسوة والنيب اخلامت حممد  يف حزنه وأَلمه أيضا هو 
أسـوة ألمته واإلنسـانية مجعاء. فهو األمنوذج املثايل الذي ميثل 
القمة العليا يف كافة األعمال الفاضلة اليت تناسب طبيعة اإلنسان 
وفطرته اليت فطره اهللا عليها. ومن مث فهو قدوة يف عواطف احلزن 
واألمل كذلك، وهي من اجلوانب الفطرية لإلنسان. وهل التربية 

سوى ذيب العواطف والسلوكيات!..
فحزنه  من حيث كونه ُقدوة لألّمة، ورسـوًال للهداية، 
ومرشدًا، ومعلًما، وُمصلًحا، ورئيًسا للدولة، خيتلف متاًما من حيث 
العمق واملستوى عن حزنه وتأمله كإنسان، كأب،كصديق،كزوج 
..إخل. ولكن من الصعب جّدا متييز هذه احلاالت عن بعضها أثناء 
كل حادثة؛ ولذلك حاولنا تقدمي املوضوع ككّل ومل ننهج طريقة 
تقسيم حاالته املذكورة من حيث "كونه بشرا" و"كونه رسوال"، 
وإن بدا التقسـيم املوضوعي أكثر منطقيا. فعلى هذا سنقدم باقة 

من حياته  اليت تشّكل مثاال ومقياسا يف حزن املؤمن وأمله.
بادئ ذي بـدء نريد أن نلفت األنظـار إىل قاعدة وهي أن 
األنبياء عليهم السالم ال يرفعون آالمهم وأحزام إال إىل اهللا تعاىل. 
وقد سجل هذا وأعلن على لسان يعقوب  يف القرآن الكرمي: 
﴿َقاَل إِنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني إَِلى اِهللا﴾ (يوسف:٨٦). أما نّيب احلزن 
 فقد شكا حزنه أثناء عودته من الطائف إىل ربه قائال: "اللهم 
إليك أشـكو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهـواين على الناس، يا 
أرحم الرامحني أنت رب املستضعفني، وأنت ريب، إىل من تكلين؟ 
إىل بعيد يتجهمين، أم إىل عدو مّلكته أمري؟ إن مل يكن بك علّي 
غَضب فال أُبايل، ولكن عافيتك هي أوسع يل. أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقْت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، من أن 
تنـزل يب غضبك، أو حيّل علّي سخطك. لك العتىب حىت ترضى، 
وال حول وال قوة إال بك."(٢) ورفُع النيب  أحزاَنه إىل اهللا تعاىل 

ليست خاصة حبادثة، بل هي عادة جارية يف كل أموره.
ونالحظ الّصادق اَملصدوق  يعرب عن مدى اطمئنان قلبه 
أثناء اهلجـرة يف غار ثور عندما يهـّدئ َروع صاحبه أيب بكر 
وخيفف من وطأة حزنه قائال: ﴿َال َتْحَزْن ِإنَّ اَهللا َمَعَنا﴾ (التوبة:٤٠). 
فكونه يف منتهى الثقة واالطمئنان يف تلك اللحظة املرعبة وطمأنته 

لصديقـه الصّديق ما هي إال ترمجة فعلية منه  بلسـان القال 
واحلال لقول اهللا تعاىل ﴿َواهللا َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾ (املائدة:٦٧). إن 
حزنه وقلقه يف ذلك املوقف العصيب مل يكن بسبب ما ميكن أن 
يتعرض له من أذى أبدا، إن حزنه كان أوسع وأضخم من ذلك 
  بكثري، إنه حزن عظيم حيتضن أمته والناس أمجعني. وقول اهللا

﴿َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم﴾ (التوبة:١٢٨) يدل على صحة هذا املعىن. 
أما شفقته وحنانه ورأفته، ورغبته وحرصه على اهتداء الناس 
إىل الطريق القـومي كان يقض مضجعه وال يدعه يتذوق حالوة 
النوم، وَقول اهللا تعاىل ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِنَني﴾ 
(الشعراء:٣) أفضل ما يعرب عن هذا املعىن. فذات مرة جاء املشركون 
إىل سيد األنام  وسـألوه عن بعض األمور، فقال هلم رسول 
اهللا : "ُأخُربكم مبا سـألتم عنه غدا"، ومل يسـتثن، فانصرفوا 
عنه. فمكث  -فيما يذكرون- مخس عشـرة ليلة ال ينـزل 
  اهللا إليه يف ذلك وحيا، وال يأتيه جربيل. فحزن سيد األّوابني
النقطاع الوحي عنه، وشّق عليه ما يتكلم به أهل مكة، مث جاءه 
جربيل من اهللا  بسـورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه 
على حزنه عليهم، وخرب ما سـألوه عنه من أمر الفتية، والرجل 
الطّواف، والروح.(٣) وقوله تعاىل ﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسـكَ َعَلى 
آَثاِرِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسـًفا﴾ (الكهف:٦) يدل على 
حالتـه  الروحية أثناء هذه األحداث. فهذه اآليات تدل على 
مدى استشعاره -كرسول اهلداية- باآلالم، وضخامة حزنه من 
أجل إنقاذ البشـرية. ونعتقد أن "حزن النيب " هو متمركز يف 
هذه النقطة؛ وأن حمور حزنـه  هو اإلميان، ومركزه اهلداية: 
﴿َوَمـْن َكَفَر َفَال َيْحُزْنَك ُكْفُرُه إِلَْيَنا َمْرِجُعُهْم َفُنَنبُِّئُهْم ِبَما َعِمُلوا 
ُدوِر﴾ (لقمان:٢٣)... فهذه اآلية دليل قرآين  ِإنَّ اَهللا َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

على هذه احلقيقة، فحزنه  كان ساميا وفريدا من نوعه.
ومـن ناحية أخرى مل يكن سـيد األنـام  مالًكا، فِمن 
الطبيعي أن َتظهر عليه بعُض احلاالت املتوّقعة من البشـر. ولكنه 
عاش حياة منوذجيـة ومثالية للغاية على مسـتوى عامليٍّ بَدت 
معاملها وانعكاسـاا على عواطفه وأحاسيسـه بنفس املستوى 

ومبنتهى االتزان.
إن دعـوة مل تتغذ باألحزان ومل تتقلب باهلم واآلالم لن تثمر 
أبدا. إن الدعوة إذا فشـلت يف خماطبة عواطف اإلنسان السامية 
وإثارة مكامن احلزن املقدس، فلن تكون دعوة اإلنسانية مجعاء، 

ولن يكون أصحاا دعاة حقيقيني.
يروي لنا القاضي عيـاض (٥٤٤هـ/١١٤٩م) رمحه اهللا يف 
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  أنه قال: سـألت رسـول اهللا ، كتابه "الشـفا" عن علي
عن سـّنته، فقال: "املعرفة رأمسايل، والعقـل أصل ديين، واحلب 
أساسـي، والشوق مركيب، وذكر اهللا أنيسـي، والثقة كنـزي، 

واحلزن رفيقي".(٤)
والذين يصفونه  يرّكزون على حزنه املتواصل ودميومة فكرته، 
قال ابن أيب هالة: كان رسول اهللا  متواصل األحزان، دائم الفكرة، 
ليسـت له راحة...(٥) ذكر هؤالء "احلـزَن" و"الفكرة" مًعا يعين أنه 
 قد مجع بني املشـاعر السامية والتفكر. فَسـيّد البَشر  كان 
ُيظهر فرحه بابتسـامة؛ أما إظهار ُحزنه أحيانا فكان بإهراقه الدموع 
الساخنة، وأحيانا بتكراره عبارة أكثر من مرة، وأحياًنا -ولو بَندرة- 
بالدعـاء على َمن أحزنوه؛ ألن الدمـوع إن كانت نوعا من إظهار 

احلزن، فالدعاء على املتسّببني للحزن هو طريق آخر إلظهار احلزن.

١-كونه  َصديقا وقريبا
من ناحية أخرى ما حزن رسـول اهللا  حزنا يسئمه من احلياة، 
ولكن فقدان أحبائه قد أحزنه مثلما حيزن أي إنسان. فالعام الذي 
توفيت فيـه زوجته خدجية رضي اهللا عنهـا، وعمه وحاميه أبو 
. طالب كان "عام احلزن" جلميع املسلمني وعلى رأسهم النيب
  ذهب النيب ، ويوم استشـهد جعفر بن أيب طالـب
إىل بيت جعفر وضّم أوالده إىل صدره، ومسـح رأسهم بشفقة 
وبكي. فَعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب ، أا قالت: "ملّا 

أتى نعي جعفر عرفنا يف وجه رسول اهللا  احلزن."(٦)
 ، وملا أصيب زيد بن حارثة يف معركة "مؤتة"، أتاهم النيب
فجهشـت بنت زيد، أي حتركت وّمهت بالبكاء يف وجه رسول 
اهللا  فبكى رسول اهللا  حىت انتحب. فقال له سعد بن عبادة: 

يا رسول اهللا ما هذا! قال: "هذا شوق احلبيب إىل حبيبه"(٧)

٢-كونه  مهاجًرا
فقد اضطر َمفخرة اإلنسانية  إىل اهلجرة من مكة حتت ضغط 
املشـركني. ويف أثناء اهلجرة اجته حنو مكة واقفا على احلزورة، 
فقال: "ما أطيبك من بلد وأحبك إّيل، ولوال أن قومي أخرجوين 

منك ما سكنت غريك".(٨)
إذا كانت مشـاعر احلزن املؤملة تغمر جوانح اإلنسـان –ال 
حمالـة- لدى فراقه ملرتله أو قريته أو مدينتـه بإرادته، فما بالك 
إذا كان هذا الفراق بسـبب االضطهاد واإلبعاد، وإذا كان هذا 
الشخص رسول اهللا . فهو بكلماته املؤثرة عرب عن أحاسيسه 
حنو كعبة التوحيد يف إطار بشري طبيعي مشريا إىل مصدر حزنه 

 احلقيقي.

٣-كونه  أًبا
النـيب  قد حزن على ولده إبراهيم وحفيـده من َزينب أثناء 
وفاما، وعّبر عن مدى حزنه بسـكب عرباته الشريفة. فلنتابع 

مًعا الرواية يف هذا الصدد:
عن أنس بن مالك  قال: دخلنا مع رسـول اهللا  على 
أيب سـيف القني، وكان ظئرا إلبراهيم ، فأخذ رسـول اهللا 
 إبراهيـم فقّبله وّمشه، مث دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم جيود 
بنَفسه، فَجعلت عينا رسول اهللا  َتذرفان، فقال له عبد الرمحن 
بن عوف : وأنت يا رسـول اهللا؟ فقال: "يا ابن عوف، إا 
رمحة". مث أتبعها بأخرى، فقال : "إن العني تدمع والقلب حيزن، 
وال نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزنون"(٩) 

وبقوله الشريف هذا عّبر عن عمق تأثر مشاعره مبوت ولده.
فَشَرف نوع اإلنسان  -بال شك- كان يفصح عن أمسى 
وأجمد أحاسـيس حزنه حنو ابنه. وقد أظهـر لنا كيفية تصرف 
املسلم املثايل حيال تلك الظروف، وأثبت  أن البكاء ودمع العني 
وحزن القلب ال خيالف شأن الرجولة، وأن الصراخ ومتزيق املالبس 

وشق اجليب وراء امليت ليس من شأن املسلم وال يليق به. 

٤-كونه  زوًجا أو ربَّ أسرة
النيب  كزوج عاش أحزانا كثـرية... عاش حزنا بفقدان ُأّمنا 
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خدجية رضي اهللا عنها وذكرياا حّيـة يف ذهنه دائما.. وعانق 
احلزن بافتراء املنافقني على ُأّمنا عائشـة الطاهرة رضي اهللا عنها 
يف حادثة "اإلفك".. وجتّرع احلزن باالبتعاد عن أزواجه تسـعة 
وعشرين يوما يف حادثة "اإليالء". ويف مجيع هذه احلاالت عاىن 
الرسول كزوج ورّب أسرة من أحزان عميقة بأبعادها املختلفة، 

حىت إن احلزن الذي كابده أّدى به أحيانا إىل املقاطعة والتَّرك.

٥-كونه  قائًدا وإماًما
ملّا جاء رسـوَل اهللا  خَبُر بئر معونة وقتل سبعون من صحابته 
الكرام ظهر حزنه  بالّدعاء َعَلى َقَتَلِتهم قائًال: "اللهم اْشـُدد 
َوْطأَتك على ُمَضر، َواجَعلها َعليهم ِسِنَني َكِسِنى ُيوُسف، اللهم 
عليك ببين ِلحَيان وعضل والقارة وزغب ورعل وذكوان وعصية 
  م عصوا اهللا ورسوله"(١٠) فعندما يصف لنا أَنس بن مالكفإ
حالة النيب  آنذاك يقول: "ما رأيت رسـول اهللا  وجد على 

شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة".(١١)
فُدعاء النّيب املرسـل رمحًة للعاملني  على مضر من أجل شدة 
حزنـه، له معان خاصة جّدا؛ ألن منع تبليغ اإلسـالم وقتل العلماء 
بنصب كمني لرجال اإلرشاد والعلم الساعني يف نشر الدين اإلسالمي 
قد دفع الرسول  إىل حزن بالغ. وبدعائه  على املجرمني طوال 
شهر باهلالك، كان يعلن هذه اجلرمية الشنيعة إىل كل العامل بأسلوب 
ه إىل  بليغ. ونعتقد أن هذا الدعاء النبوي باهلالك، يف اآلن نفسه موجَّ

من يقف ضد تبليغ اإلسالم ودعاته ويف مجيع األزمنة.

 ٦-أسباب أخرى حلزن النبـي
نـرى نيب احلزن  قد حزن من تصرفات بعض أصحابه خاصة 
وأمته عامة، وقام باإلفصاح عن حزنه ملن حوله. وفيما يلي سرد 

لبعض األمثلة.

 أ-التباطؤ يف االمتثال ألوامره
ملا واثق رسـول اهللا  املشركني يف احلديبية عام احلديبية وحال 
كفار قريش دون البيت، أَمر رسول اهللا  املسلمني أن ينحروا 
وحيلـوا، ولكن ما قام منهم رجل، حىت قال ذلك ثالث مرات. 
فلما مل يقم منهم أحد -ألن بعضهم كان قد استثقل بعض مواّد 
الصلح، وبعضهم ال يزال يأمـل يف العمرة- قام فدخل على أّم 

سـلمة رضي اهللا عنها فذكر ذلك هلا. فقالت أّم سلمة: "يا نيب 
اهللا! اخرج مث ال تكلم أحدا منهم بكلمة حىت تنحر ُبْدنك وتدعو 
حالقـك فتحلق". فقام فخرج فلـم يكلم منهم أحدا حىت فعل 
ذلـك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا، 
 . ففعلوا ولكن بعد توقف منهم كان قد أغضب رسـول اهللا
ويف رواية عندما أمرهم، حَلق رجاٌل وقصر آخرون؛ فقال رسول 
اهللا : "يرحم اهللا املحلقني"، قالوا: واملقصرين يا رسول اهللا؟! 
قـال: "يرحم اهللا املحلقني"، قالوا: واملقصرين يا رسـول اهللا؟! 
قـال: "يرحم اهللا املحلقني"، قالوا: واملقصرين يا رسـول اهللا؟! 
قال: "واملقصرين"، فقالوا: يا رسـول اهللا فِلَم ظاهرت الترحيم 

وا".(١٢) للمحلقني دون املقصرين؟ قال: "مل يشكُّ

بـ-اجلهالة
ففي مقدمة األمور اليت دفعت الرسول إىل احلزن وجعلته يغضب 
ويتأّذى، هو مسارعة بعض املسلمني بإبداء آرائهم من دون روية 
-كمـا ينبغي- يف بعض األمور وتسـبُّبهم يف أخطاء. واحلادثة 
التاليـة موّضحة هلذا األمر بأحسـن صورة. عن جابر  قال: 
ه يف رأسه مث  خرجنا يف سـفر فأصاب رجًال منا حجٌر فشـجَّ
احتلم، فسأل أصحاَبه فقال: "هل جتدون يل رخصًة يف التيمم؟" 
فقالـوا: "ما جند لك رخصًة وأنت تقدر على املاء". فاغتسـل 
فمات. فلما قِدمنا على النيب  ُأخرب بذلك فقال: "قتلوه قتلهم 
ؤاُل، إمنا كان  اهللا، أال سـألوا إذ مل يعلموا، فِإمنا شفاء الِعيِّ السُّ
يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقًة، مث ميسح عليها ويغسل 

سائر جسده".(١٣) 
فإظهار الرسـول  مدى حزنه ذه الطريقة، وتفسـريه 
للحادثة ذا الشـكل، والدعاء على من أفىت بقوله "قتلوه قتلهم 
اهللا"، هو ديد وتأنيب ملن ُيفـيت يف أمور الدين دون االطالع 
على حقيقة األمر. فقول الرسول  املذكور يدل من ناحية على 
عمق حزنـه وتأّثره باحلادثة، ومن ناحية أخرى هو تنبيه وحتذير 
ملن سـيكون يف وضع من ُيفيت بَغري ِعلـم. فليتنبه الذين ُيبدون 
آراءهـم ويقولون يف أيامنا هذه يف األمور الدينية بغري علم، دون 
أن يكون هلم نصيب من العلم يف أمور الدين، ودون اخلوف من 

اإلفتاء فيما جيهلون حكمه.
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جـ-الِغلظة
عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال: بعَثنا رسول اهللا  إىل 
احلرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، وحلقت أنا ورجل من األنصار 
رجال منهم: فلما غشيناه قال: "ال إله إال اهللا"، فكّف األنصاريُّ 
عنه، فطَعنُته برْمحي حـىت قتلُته، فلما قدمنا بلغ النيبَّ  فقال: 
"يا أسـامة! أقتلَته بعد ما قال ال إله إال اهللا". قلت: كان متعوذا. 
فمـا زال يكررها، حىت متنيُت أين مل أكن أسـلمُت قبل ذلك 

اليوم".(١٤)
فهذه احلادثة خمتلفة عن السـابقة مـن ناحية. فالتصرُّف يف 
تطبيق املوضوعات الدينية مث القضاء على حياة مسـلم كما دفع 
الرسـول  إىل احلزن، كذلك حماولة تفسـري الدين من وجهة 
قناعات شـخصية وصّبها يف هذا القالـب أحزنه  أيضا. أما 
سلوك الرسـول  ذه الطريقة حنو احلادثة املذكورة للتركيز 
على أن أحوج ما حتتاجه املسائل واألوضاع من اعتدال وتبجيل 
وتطبيـق على بصرية هو أثناء القيام بـأداء الوظيفة الدينية، وأن 
العالقات بني املسـلمني ال بد أن جتري وفق الروح اإلسالمي، 

وعكس هذا هو سبٌب يف "احلزن".

د-اإلفراط والتفريط
ومن األسـباب اليت أحزنته  وأغضبتـه هي االبتعاد عن خط 
االعتدال يف اتباع السنة النبوية من خالل ابتداع مربرات ال أساس 
هلا. فتنبيه الرسـول املجتىب  يف هذا املوضوع كان جاّدا وذا 
دة. عن َمسـُروٍق أن ُأمنا عائشة رضي اهللا عنها قالْت:  أبعاد مهدِّ
َصنَع النيبُّ  شـيئًا فَرخَّص فيه فَتَنزَّه عنـه َقوٌم فَبَلغ ذلك النيبَّ 
 فَخَطب فَحِمَد اَهللا مث قال: "ما َباُل َأقواٍم َيتَنزَّهون عن الشيء 
هم له َخشيًة"(١٥) وهناك  َأصَنُعه، فَواِهللا إّني َألعَلمُهم باهللا وَأَشـدُّ
مثال آخر يف هذا املوضوع ميكن ذكره يف هذا الصدد: عن أَنَس 
  ِّيقول: جاء ثالثُة َرْهٍط إىل ُبيوت أزواج النيب  بـن مالك
يسألون عن عبادة النيب ، فلّما ُأخِبُروا، كأّنهم َتَقالُّوَها، فقالوا 
"وأيـن حنن من النيب  قد ُغفر له ما َتقّدم ِمن َذنبه وما تَأّخر." 
قال أحُدهم "أّما أنا فإّني ُأَصلِّي الليَل أبدًا"، وقال آَخُر "أنا أُصوُم 
الّدهَر وال أُفِطُر"، وقال آَخُر "أنا َأْعَتِزُل النساَء فال أََتزوَُّج أبدًا". 
فجاء رسوُل اهللا  فقال: "أنتم الِذين قلتم كذا وكذا، َأَما واهللا 
إّني َألخشاكم ِهللا وأَتقاكم له، لكّني َأُصوُم وأُفِطُر، وُأصّلي وَأرُقُد 

وأََتزوَُّج الّنساَء، فَمن َرِغَب عن ُسّنِتي فَليس ِمنِّي".(١٦) فمثل هذا 
التهديد والتنبيه هو عبارة عن حزن ذي أبعاد غاضبة.

هـ- احلزن بسبب التفرقة واالختالف
فكل تصرف يـؤدي إىل تفرقة األمة وِفقدان وحدا كان يغمر 
الرسـول  يف حزن عميق. وأكرب دليـل على هذا هو ما قاله 
ملسـلَمني يشتجران ويدعو كل منهما عشريته ليعينه. ونعتقد أن 
األمة اإلسالمية املمزَّقة اليوم إىل آالف قطع سبب حزن له صلى 

اهللا عليه وسلم ذا املعىن.
حـزن عظماء الرجال يتناسـب مع قدرهـم فيكون كبًريا 
وعميًقا. أما حزن سيد السادات  فهو أعظم حزن وأمساه دون 
شّك. فسـّيد األنبياء  كما هو فريد يف مشولية نبوته، كذلك 
هو متفرد يف عمومية حزنه، حبيث يغمر مجيع الكائنات ويشمل 
الناس أمجعني. فالرسول  أسوة حسنة يف ضبط وموازنة مجيع 
تصرفات املسـلمني وسلوكهم ومعامالم. كذلك هو قدوة يف 

عمق احلزن ومصدره وغايته. 

جامعة مرمره، كلية اإلهليات - إسطنبول / تركيا. الترمجة عن التركية: أشرف أونن  (*)
اهلوامش

د يف كتابه "معجم ما ألف عن رسـول اهللا " يذكر اسم  صالح الدين املنجِّ  (١)

كتاَبني يف هذا املجال ومها: "روحانية الرسـول " ملحمد الغزايل، بريوت؛ 
و"حياة حممد" لعلّي عبد اجلليل، القاهرة ١٩٦٤م.

السرية النبوية البن هشام، ٦١/٢-٦٢.  (٢)

السرية النبوية البن هشام، ٣٢٢/١-٣٢٣.  (٣)

الشفا للقاضي عياض، ٢٨٨/١-٢٨٩.  (٤)

الشفا للقاضي عياض، ٢٨٨/١-٢٨٩.  (٥)

السرية النبوية البن هشام، ٢٢/٤-٢٣.  (٦)

الطبقات الكربى البن سعد، ٤٧/٢.  (٧)

الترمذي، املناقب ٦٩.  (٨)

البخاري، اجلنائز ٤٣؛ مسلم، الفضائل ٦٣.  (٩)

البخاري، األذان ١٢٨؛ الطبقات الكربى البن سعد، ٥٣/٢.  (١٠)

املسند لإلمام أمحد، ١٣٧/٣؛ الطبقات الكربى البن سعد، ٥٤/٢.   (١١)

السرية النبوية البن هشام، ٣٣٤/٣.  (١٢)

أبو داود، الطهارة ١٢٥؛ ابن ماجه، الطهارة ٩٣.  (١٣)

البخاري، املغازي ٤٥، الديات ٢.  (١٤)

البخاري، األدب ٧٢.  (١٥)

انظر إىل: البخاري، النكاح ١؛ مسلم، النكاح ٥.  (١٦)
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العظام البشرية
مصدر إلهام للهندسة المعمارية

مصدًرا  تشكل  اإلنسانية  العظام  تصاميم  باتت 
مهندسان  جنح  لقد  احلديثة.  املعمارية  للهندسة 
من  مستلهم  جسر  تصميم  يف  بريطانيان  معماريان 

عظام العمود الفقري.
مبنتهى  الثقيلة  األمحال  ترفع  أن  تستطيع  احلية  الكائنات  إن 
السهولة بفضل تكوين هيكلها العجيب ونظامها العظمي اخلارق 
الذي متعها اخلالق احلكيم به. "كريس ويليامز" من جامعة "باث" 
يقول: "ليس هناك أدىن شك يف أنه لو متت مقارنة يِد اإلنسان مع 
أي جهاز ُمَصنَّع، فسيتضح أن هيكل اليد الَعْظِمي يعمل بصورة 

أكثر دّقة وأرقى جودة".
إن العظام متتلك تكوينا هندسيا يف منتهى التعقيد والتركيب. 
األمر الذي يضع الباحثني أمام جهد كبري لالسفادة منه يف التصاميم 
املختلفة. بيد أن "ويليامز" وزميله "نسوغبه" قد طّورا منوذًجا يف 
الرياضيات أثبتا من خالله إمكانية إجناز منشآت معمارية تشبه 
التصاميم العظمية. إن "ويليامز" استطاع أن يبين جسره املركب 
كانت  فلقد  بسيطة.  رياضية  معادلة  على  باالعتماد  عنه  ويعرب 
خواصها  يف  وخمتلفة  كثرية  عناصر  من  تتكون  التقليدية  اجلسور 
امليكانيكية؛ كما أن الثقل الذي ْحيمله كل عنصر خمتلف كذلك. 
ويف هذه احلال يصعب التكهن بالكيفية اليت ستتحرك مبقتضاها 
بدأ  لندن  يف  "ميلنيوم"  جسر  فمثال  تركيبها.  بعد  العناصر  هذه 

باالهتزاز يف أثناء سري املارة عليه، األمر الذي وضع املصممني يف 
موقف حرج، يف حني أن توقع حتركات جسر مت إنشاؤه والتعبري 

عنه مبعادلة واحدة بسيطة سيكون أكثر سهولة.
هناك فوائد أخرى هلذا التصور اجلديد؛ فإن "فينسنت" من 
جامعة "ريدنج" يقول: "إذا كان هناك بيان رياضي واحد لبناء 
أقصى  إىل  ومتكامل  متماسك  البيان  أن  يعين  فذلك  بأكمله، 
حدود". ومن مث إذا كانت اَألشكال اهلندسية تتغري ببطء دون أن 
ُتبدي تغًريا مفاجئا، فهذا يعين أن هذه األنواع من املباين منشآت 
منتظمة التغيري ومتماسكة البناء. أما املنشآت اليت تتعرض لتغريات 
مناطق  لتكّون  وتزداد  تتكاثف  التمددات  فإن  ومفاجئة،  آنية 
ضعيفة تساعد على إسراع حتطم اخلامات وشمها. يف حني أن 
التغري يف البناء العظمي منتظم ومتماسك ويزيد من مقاومة الكيان 
العظمي ومتانته، وذلك يساعد على توزيع الطاقات بشكل أكثر 
األشكال  بأن  القول  ميكن  هنا  من  البنية.  داخل  وتوازنا  جتانًسا 
اهلندسية اليت يتم إعداد َتصاِميَمها بوحي من النظام العظمي يف 

جسد اإلنسان سوف تتمتع بنفس األوصاف املذكورة.
إن هناك حاجة ماسة ألحباث ودراسات متقدمة تفسح املجال 
أمام إمكانية نقل التصاميم العظمية إىل قطاع اهلندسة املعمارية. 
وملا كانت هذه التصاميم شديدة التركيب والتعقيد فيجب فهم 
خصائص كافة األشكال بالتفصيل، وإال فإن التقليد األعمى لن 

يؤدي إىل أي فائدة.
أسرار  فهم  ميكن  اليوم  احلديثة  العلوم  تطور  ومع  هذا، 
بصورة  احلية  الكائنات  أجسام  يف  املوجودة  العجيبة  التصاميم 
ميكن  كما  احلياة.  من  شىت  جماالت  يف  منها  واالستفادة  أفضل 
كذلك فهم العناية الربانية الشاملة والعلم اإلهلي املحيط واحلكمة 

اخلارقة والصنعة البديعة املتأللئة يف كل مكان. 

كاتب وباحث تركي. الترمجة عن التركية: أ.د. الصفصايف أمحد القطوري.  (*)

علوم

أ.د. حممد سامي بوالط ُأوز*
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هلذا  األنبياء،  ورثة  اإلسالمية  الثقافة  يف  العلماء 
وفق  فينسجون  األنبياء،  لعمل  امتدادا  عملهم  يعد 
مسلك األنبياء يف إنقاذ جمتمعام من دركات فساد 
بتلك  والقيام  األحوال.  وسائر  والقوانني  واألخالق  االعتقاد 
الوظيفة على أكمل وجه يقتضي من العلماء استصحاب املعطى 
ومتفاعلة.  فاعلة  دعوم  فيه  تتحّرك  الذي  واحلضاري  الثقايف 
من  املعطيات  لتلك  استحضار  عن  معرب  أمنوذج  أصدق  ولعل 
الناحية النظرية، العمل اجلبار الذي أجنزه شيخ اإلسالم مصطفى 
صربي رمحه اهللا؛ فقد كان حبق رائدا من رواد املقاومة الفكرية 

يف املجتمع العثماين احلديث. 

نبذة عن حياته
فمن هو شيخ اإلسالم مصطفى صربي وأين نشأ وترعرع وتعلم، 

وما األعمال اليت تؤكد ما ِملنا إليه يف مدخل املقالة؟
ولد الشيخ مصطفى صربي من أبوين ُتركَيني يف تاريخ ١٢ 
ربيع األول ١٢٨٦ هـ ١٨٦٩م يف األناضول مبدينة "توقاد" اليت 
ينسب إليها. تتلمذ يف بداية حتصيله العلمي على يد والده األستاذ 
أمحد التُّوقادي، وأّمت دراسته األولية يف مسقط رأسه حيث حفظ 
مث  قيسري،  مبدينة  التحصيل  رحلة  واصل  مث  ا،  الكرمي  القرآن 
انتقل بعدها إىل اآلستانة ونال إجازتني. اخنرط مصطفى صربي 
ابن الثاين والعشرين ربيعا يف سلك كبار املدرسني بصفة أستاذ 
التدريس  امتحان  بعد  الفاتح،  حممد  السلطان  جامع  يف  حماضر 

شخصيات

أ.د. عمار جيدل*

]
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بدرجة مدرس عام سنة ١٣٠٧هـ/١٨٩٠م. وقد خترج على 
إجازات  سّلم  أنه  ويذكر  الطلبة،  من  به  يستهان  ال  عدد  يديه 
خلمسني طالبا. اختري بتاريخ ١٦ يناير ١٩٠٠م عضوا يف ديوان 
القلم (أمانة السر). واختارته هيئة كبار العلماء املعروفة باجلمعية 
العلمية رئيسا لصحيفتها األسبوعية اليت كانت تصدرها بعنوان 
بيان احلق، ليعّين بعدها عضوا يف دار احلكمة "هيئة كبار العلماء"، 
السليمانية.  مدرسة  يف  الشريف  احلديث  تدريس  بعدها  توىل 
اختري نائبا عن مدينة توقاد يف املشروطية الثانية بتاريخ ١ يناير 
١٩٠٨م، مث توىل يف عهد وزارة الداماد فريد باشا األول املشيخة 
اإلسالمية سنة ١٩١٩م بناء على اإلرادة السلطانية، وظل حمتفظا 

مبنصبه يف الوزارتني املتعاقبتني.
ضغط  من  له  تعّرض  ما  على  بناء  البالد  حال  به  ضاق  وملا 
وتقييد اضطر إىل اهلجرة. سافر إىل مصر سنة ١٩٢٣م ومنها إىل 
لبنان، وبقي على تلك احلال متنقال، فزار مكة، وعاد إىل مصر 

سنة ١٩٣٢ م وهذا بعد اإلقامة القصرية بتركيا.

آثاره العلمية ووقفة مع كتاب "موقف العقل"
تتوّزع آثاره العلمية على العديد من أنواع التأليف؛ ففيها الكتاب 
املتخصصة.  املقاالت  أيضا  ومنها  البسيط  الكتاب  وفيها  اجلامع 
وقد أّلف باللغَتني العربية والعثمانية (التركية القدمية). وأهم كتبه: 
النكري على منكري النعمة من اخلالفة واألمة، موقف البشر حتت 
سلطان القدر، قويل يف املرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب، القول 
بالغيب،  يؤمنون  ال  والذين  بالغيب  يؤمنون  الذين  بني  الفصل 

موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني.
تضمن كتاب "موقف العقل" زبدة أفكاره وآرائه السياسية 
والعلمية. فهو كتاب غين باملطارحات الفكرية املتنوعة حيث جتد 
املناقشات الفلسفية العالية والكالمية الدقيقة والسياسية يف جانبيها 
النظري والعملي. والكتاب من عنوانه يدل على أن الغرض األصلي 
منه هو الدفاع عن عقيدة اإلسالم. والقيام ذا العمل فرض عليه 

احلديث املسهب عن كثري من القضايا حيث أنه:
كَشف املؤامرات اليت تعّرض هلا اإلسالم من زاوييت التحدي   •
الفكري  والتحدي  الغربيني،  هجمات  خالل  من  بالسالح 
ذه  فعمل  والفجور،  اإلحلاد  قوى  تقوده  الذي  العقدي 

املطارحات على جماة الفريقني.
بّين يف كتابه قيمة الدليل العقلي مقارنة مع األدلة اليت استند   •
إليها املثقفون الغربيون أو املتغربون. فربهن بأن الدليل العقلي 

أيقن من الدليل التجرييب، ويعد النقاش يف هذه املسألة تأرخيا 
لوجودها يف البيئة اإلسالمية املعاصرة.

ناقش أدلة فالسفة الغربيني على وجود اهللا، كما رّد شبه النافني   •
من املالحدة. وهذا اجلهد يدل على إحاطته بالفكر والفلسفة 

الغربيني عامة خبالف ما ذهب إليه بعض الباحثني.
واليت  (املترمجة)،  الغريب  الفكر  عن  املعربة  الشبه  حارب   •
للدليل  الكلي  واالستناد  العقلي  بالدليل  االستخفاف  منها 
األصيل  املنهج  هو  التجرييب  املنهج  غدا  حىت  التجريـيب، 

والوحيد املمثل للثقافة اإلسالمية.
التركية  باللغة  مقاالت  صربي  مصطفى  للشيخ  نشر  ولقد 
املجالت  يف  مقاالت  له  نشر  كما  اليومية،  اجلرائد  يف  والعربية 
العلمية يف تلك الفترة. وتعد هذه املقاالت على تنّوعها دفاعا عن 
اإلسالم  هيبة  إرجاع  حاول  إنه  العلمية.  لقوته  وإبرازا  اإلسالم 
املفقودة، وذلك ببعث قّوته العلمية والفكرية يف ساحة كثر فيها 
العلماء املعجبون بالغرب وحضارته وفلسفته، حىت عد املنافح عن 

دينه وحضارة أمته نشازا يشار إليه بالبنان.

مسات مؤلفاته
القراءة الفاحصة لعناوين املؤلفات يبّين جبالء أننا أمام شخصية 
علمية نذرت نفسها ملدافعة الباطل والدفاع عن احلق يف العلم 
والسياسة. فالعناوين املختارة دالة بنفسها على ملكة املطارحة، 
ويؤكد هذا املسلك القراءة األولية ملا كتبه الرجل. إن املصطلحات 
املوظفة يف التعبري عن عناوين الكتب واملقاالت تدل بنفسها على 

العقلية اجلدلية اليت يتمّيز ا.
إن كتبه باللغة العربية أكرب من أن نشرحها لداللتها املباشرة 
على ما رمنا بيانه يف الفقرة السابقة. انظر معي لفظ "النكري"، 
يف  شّدة  مع  والتنبيه  واإلنذار  االستنفار  على  بنفسه  دال  فهو 
اللفظ، إنه نكري على منكري النعمة من اخلالفة واألمة. وأعمل 
فقد  القرآن"،  ترمجة  "مسألة  كتابه  يف  نفسه  اإلنكار  مسلك 
مرجوح،  رأي  إىل  فيها  األنظار  توجيه  يراد  كمسألة  عرضها 
فرام من خالل املطارحة اهلادئة واهلادفة إىل بيان القول الفصل 
يف املسألة. ونسج على املنوال نفسه يف كتابه "القول الفصل بني 
الذين يؤمنون بالغيب والذين ال يؤمنون بالغيب"، فحاول الفصل 
يف مسألة كثر فيها الكالم وفق مشارب اآلخر، هلذا ركب فرسه 
للثقافة  خدمة  إبعاده  يراد  الذي  الغيب  عن  واملرافعة  للمدافعة 

الغربية وانسجاما معها.
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وبذلك املنهج كتب كتابه "قويل يف 
املرأة"، إذ يدل بقية العنوان على الغرض 
بأقوال  "ومقارنته  الكتاب  من  األصلي 
مقلدة الغرب". إنه يرمي إىل إبطال أقوال 

الغربيني ومقلديهم يف مسألة املرأة يف اإلسالم.
أما موسوعته "موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني 
وعباده املرسلني" فهو بّين من عنوانه "موقف". فهو دفاع عن 
موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني ضد 
أولئك الذي نصبوا بينها برازخ ال تتجاوزها، بينما هم يتضافرون 
مجيعا (العقل والعلم والعامل) يف الداللة على بطالن أقوال املنكرين 

وامللحدين وصحة ما ذهب إليه أهل اإلميان برب العاملني.
أكسبته  ملكة  الرجل  يف  أصبحت  اليت  النـزعة  وتتأكد 
االستقالل الفكري فيما قرأناه يف تلك املؤلفات، إذ يصرح بأنه 
ال يريد "أن يقول بفكرة إن قال ا كبري أيا كان، وال يتخلى 
يوّجه  ال  تراه  هلذا  عنها".  رجع  مث  قال  أو  ا  يقل  مل  إن  عنها 
غري  شأن  ذلك  ويرى  عالن،  أو  فالن  رأي  حتقيق  إىل  اهتمامه 
الباتني يف احلكم بعقوهلم فيوازنون درجة املذاهب يف الصحة أو 
الفساد بدرجة مراكز املنتمني إليها.(١) ومتاشيا مع ما ذكره تراه 
الغزايل  ينتقد  القائل،  مبركز  مهتم  غري  وجده  حيث  اخلطأ  ينقد 

وابن تيمية وابن القيم وغريهم من العلماء.
أما بالنسبة للعلماء املعاصرين فقد ناقش أقوال أكثرهم شهرة 
كالشيخ مجال الدين األفغاين وحممد عبده وشلتوت... وبالدرجة 
نفسها اليت ناقش ا فالسفة الغرب كباركلي وهيوم وكنط... 
وقد سبب له هذا النقد كثريا من احلرج واملتاعب، فقيل له "كيف 
كتاب  ال  مبادئ  كتاب  كتايب  "إن  فقال  األعالم؟"  هؤالء  تنقد 
يف  به  يعمل  قانونا  تكون  أن  جيب  رائعة  كلمة  إا  تراجم".(٢) 

متحيص األفكار واآلراء بصرف النظر عن أصحاا ومراكزهم.

جهوده العلمية
املقصد  أن  يدرك  صربي  مصطفى  الشيخ  كتب  لعناوين  املتتبع 
األساسي من مؤلفاته هو الدفاع عن اإلسالم والعلوم اإلسالمية 
بصفة عامة، وذلك بصد اهلجمات اليت تعّرض هلا من قبل أبنائه، 
وخاصة تلك اليت تلّبست باإلحلاد القائم على املبادئ املادية يف 
العلوم أو اليت قامت على املبادئ القومية يف اجلانب السياسي. 

الوسط  يف  السائدة  العقليات  حماربة  على  جهوده  انصبت  هلذا 
الثقايف والسياسي، وعلى رأسها حماربة العقلية اآليلة إىل اإلحلاد 
يف البيئة اإلسالمية املعاصرة. وأصل هذا الداء -يف رأيه- الذي 
ساق املتعلمني اجلدد إىل الشك املنتهي إىل اإلحلاد اعتقاد أنه "ال 
يثبت وجود اهللا علميا، ألن العلمية ربطت بالثبوت التجريـيب 
احلسي وفق ما ثبتت به سائر املعارف والعلوم يف العلم احلديث، 
اخلطأ،  من  سالمته  إمكان  لعدم  العقلي  بالدليل  َيعتّد  ال  وهذا 
وبالتايل ال ميكن الوثوق به"، فنجم عنه تسّرب أمراض خطرية 

إىل بيئتنا اإلسالمية، لعل أمهها:
مسائل  إنكار  عليه  وترتب  النقلية،  األدلة  إىل  االستناد  عدم   •
غيبية ثابتة، واضطرهم هذا إىل التأويل مسايرة للعلم احلديث، 
حىت غدا التأويل املتعّسف مسلكا لدى كثري من أعالم هذا 
العصر، وقد كان حممد فريد وجدي أكثرهم غلوا ومسايرة 

للعلم الوضعي (التجريـيب احلسي).
الوجود،  واجب  إثبات  يف  العقلية  األدلة  على  التعويل  عدم   •
وحصرت األدلة يف العلم احلديث املبين أساسا على قاعدم 
املشهورة "كل معقول ال يؤيده حمسوس ال يعتد به"، رغم 
كون القاعدة مبطلة لنفسها بنفسها ألا "معقول ال يؤيده 
حمسوس"، فنجم عن ذلك إمهال املنطق والعلوم التجريدية، 
وحصرت الثقة يف املحسوس، وهذا ما يفسر اهلجمات اليت 

تعّرض هلا علم الكالم.
بطريقتني  املبدأ  هذا  ُخدم  وقد  والسياسية؛  الدين  بني  الفصل   •
اختذت أوالمها الطريقة املباشرة كاملحاولة اليت قام ا الشيخ علي 
عبد الرازق؛ وسلكت الثانية طريقا غري مباشر من خالل إخراج 
الفقه من دائرة الدين وفق ما ذهب إليه الشيخ حممد مصطفى 

املراغي، ويقرب منه قوله جبواز التعبد بالقرآن املترجم.
ظهور حماولة إنقاذ الدين من العقل وفق ما قام به الفيلسوف   •
الغريب "كنط" حينما أقام دليل العقل العملي على وجود اهللا 
(دليل األخالق). ومبىن هذا الرأي التأسيس للعقيدة املسيحية 
اليت ال تتالءم والعقل، هلذا عدت حماولة النسج على منواهلا 
متجاوزة لكل مسلمات العلم، إذ ختتلف الديانة اإلسالمية 
فأساس  العقدي.  أساسهما  يف  املحّرفة  املسيحية  الديانة  عن 
مهماته  من  الذي  والقلب  العقل  عاملي  بني  الفصل  األوىل 
العقيدة واإلميان، خبالف ما هو عليه اإلميان يف اإلسالم، فهو 
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موّجه إىل العقل يف اللحظة نفسها اليت يتوّجه إىل الوجدان. 
وقد رام حتقيق هذه املهمة املستعصية الشيخ فريد وجدي، 
فحاول إقامة الربهان على وجود اهللا تعاىل دون االستناد إىل 
الدليل العقلي(٣)، وهي حماولة ال ميكن أن تنجح وال ينبغي هلا 
أن تنجح، وإن جنحت فإا من قبيل الغلطة الناجحة، ألا 
متصورة يف املسيحية وغري متصورة يف اإلسالم.(٤) فاملسيحي 
يضطر إىل إهانة عقله ليسلم له دينه، وكذلك احلال بالنسبة 
بالدين  االستهانة  إىل  يضطر  فإنه  والشرقي،  الغريب  للملحد 
ليسلم له عقله. واملسلم خبالف ذلك متاما؛ فالعقل والدين 
ال يفترقان حىت غدت عند املسلمني قاعدة مشهورة "من ال 

عقل له ال دين له".
بانتشار  ذلك  وتأّصل  بالعقل،  االستخفاف  ضالل  تسّرب   •
بيكون،  الفيلسوف  بعد  عليه  العلم  وبناء  التجرييب  املذهب 
فطبق املذهب التجرييب بطريق الفلسفة الوضعية على العقائد، 
وقد زاد األمر شناعة شيوع تقليد كل ما وفد إلينا من الغرب 

أو صّدروه إلينا.(٥)
ويف ضوء ما سلف حصر الشيخ مهمته فيما يأيت:  

عن  والكشف  مروجيها  ومكافحة  الشبهات  مكافحة   •
املكامن اليت يتستر املثريون هلا، حىت يتزعزع مكان الشبهات 
"فتنهار  كانوا،  من  كائنني  الناس  قلوب  يف  مثرييها  ومكانة 
شرورهم  من  املؤمنني  عقيدة  وتسلم  ومروجوها  الشبهات 

وتساؤالم".(٦)
الدفاع عن مركز علم الكالم وإثبات صدقه وصحة استثمار   •
معارفه، والسعي إىل إثبات أن وجود اهللا ال ميكن أن يستند 
بغري  يكون  وال  فتنهم،  الذي  اجلزئي  التجريـيب  الدليل  إىل 
الدليل  من  وأيقن  أقوى  العقلي  الدليل  ألن  العقلي،  الدليل 

التجريـيب.
حماربة الالدينيني بالقضاء على كل شك يرمون إىل تكريسه   •
اهلمم وتنبيه  عمل على شحذ  الصدد  وذا  اإلحلاد.  بطريق 
العقالء إىل خطر تسرب العقليات الغربية املناوئة للدين إىل 
شواهد  سرد  اجلهد  هذا  ويتطّلب  املسلمني،  املثقفني  أذهان 
من كلمات رجال يستدل بأمهية مراكزهم الرمسية واألدبية 
اضطر إىل تفّحص أقوال وأفكار  املسألة(٧)، هلذا  على أمهية 

الفالسفة الغربيني وأّيد رأيه بكثري من أقواهلم وتصرحيام.

حاول بيان املرض العقلي الذي هيمن على العقليات يف مصر   •
تقديره  حسب  إليه  يرجع  إذ  البالغة،  خلطورته  نظرا  احلديثة 

سبب هالكها يف الدنيا واآلخرة إن بقي األمر على حاله.(٨)
الدعوة إىل إصالح األوضاع العلمية يف العامل اإلسالمي، بصفته   •
احلاضر  يف  واالجتماعي  السياسي  للنجاح  الوحيد  الطريق 

واملستقبل.

موقفه من اهلجمة املنظمة على العلوم اإلسالمية
تتعرض  اليت  اهلجمات  ملدافعة  جبهات  عدة  على  الشيخ  عمل 
هلا العلوم اإلسالمية إرضاء للفكر الغريب احلديث، وذا االجتاه 
قام جبهود جبارة يف املطارحات اإلعالمية والسياسية والتعليمية، 

وجتلى هذا املسلك يف اجلهود اآلتية:
العمل على بيان اخللل الطارئ على العقلية اإلسالمية وخاصة   •
يف تسليم زمام أمورها إىل الفكر الغريب ممثال يف الفلسفة الغربية 
والسيما الوضعية. وقد سعى جاهدا يف هذا اجلانب إىل بيان 
بطالن أساس ما تبىن عليه هذه الفلسفة، فبّين الفرق بني الدليل 
العقلي التجريدي والدليل (العلمي) التجريـيب، فربهن على 
مبنية  التجريـيب  داللة  أساس  بل  الثاين،  على  األول  تفّوق 
أساسا على الدليل العقلي يف مرحلة من مراحل االستدالل أو 

تبليغ الدليل.
ناضل حاملي الفكر الغريب يف البيئة اإلسالمية فحاول قطع   •
الطريق على أولئك الذين حاولوا التعامل مع الثقافة اإلسالمية 
من منطلق الفكر الوافد، وكأن الثقافة اإلسالمية عارية عن 

كل أصالة وقوة إقناع.
دافع الشيخ عن اخللل املتوّقع من تصرحيات بعض كبار أعالم   •
املسلمني يف العصر احلديث، فدافع عن معجزات األنبياء بوصف 
إنكارها طريقا معّبدا إلنكار كل ما له صلة بعامل الغيب الذي 
منه عقائد املسلمني، وما ركب ذلك إال خوفا من استشراء هذا 
الداء العضال يف أوساط األمة، فإنه إن متّكن منها سيأيت على 

األخضر واليابس.
دافع عن موقع الفقه يف الشريعة اإلسالمية والدين اإلسالمي   •
عموما، خوفا من يأيت اليوم الذي ال ندري فيه كيف نعبد 
قول  على  الدين  من  ليس  الفقه  يصبح  أن  من  وخوفا  اهللا، 

بعض العلماء املعاصرين.
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دافع عن احلديث النبوي ضد أولئك الذين اختصروا احلديث   •
الصحيح من الكتب املدونة بنسبة الواحد من مائة ومخسني 
حديثا، بناء على تفسري خاطئ لقول البخاري بأنه مل يصح 
عنده إال أربعة آالف حديث من ستمائة ألف حديث، فراموا 
استخلصت  اليت  حديث  آالف  األربعة  على  القاعدة  تطبيق 
من الستمائة ألف حديث. ونظرا لبطالن هذه األفكار، بل 
غري  إىل  وقربت  جنمها  أفل  فقد  فيها،  الفناء  بذرة  وحلملها 

رجعة وعادت للسنة مكانتها يف البيئة اإلسالمية املعاصرة.
دافع من منطلق معريف عن وضع املرأة يف اإلسالم، وناقش ما   •
فكشف  األمة.  على  فرضها  يراد  وتصورات  قوانني  من  يهيأ 
بأسلوب رائع أصل الداء الذي حاولوا تسويقه يف جمتمع النساء، 
وأرجع الداء كله إىل تقليد الغرب حىت يف أوضاعه اليت ال حيسد 
عليها، فأريد حتويل املرأة إىل سلعة تتداول وتتقاذفها األجسام 
اآلسنة ذات الروائح الكريهة أولئك الذين خلصوا وجود النساء 

يف املتعة واللذة ففقدوا إنسانيتهم وُأسروا لشهوام.
أرجع اخللل يف اإلعجاب بالغرب يف السياسة إىل اخللل يف   •
خلفية  إىل  أساسا  ترجع  السياسية  فاملسألة  الثقايف.  التكوين 
ثقافية جيب أن يبدأ اإلصالح منها. فاإلصالح الثقايف أصل 
اإلصالح السياسي، هلذا رّتب الشيخ األولويات يف بداية عهده 
مبدافعة العمل السياسي األعوج األعرج الذي يراد فرضه على 
حماوالت  جناح  من  يئس  ملا  ولكن  اجلديدة،  العثمانية  البيئة 
واملطارحة  احلوار  بطريق  سواء  املباشر  السياسي  اإلصالح 
الفكرية، تأكد أّننا إمنا لدغنا من جهة الثقافة والتكوين الدقيق 
يف العلوم اإلسالمية. ومن ّمث مال إىل طريق اإلصالح العلمي 
بالتأليف والنصح املستمر للمسلمني وعلمائهم. وأكرب شاهد 
على ما ذهبنا إليه آخر كتبه تأليفا كتابه "موقف العقل والعلم 
ال  ومبا  بّين  فقد  املرسلني".  وعباده  العاملني  رب  من  والعامل 
مزيد عنه أن مشكلتنا ثقافية بالدرجة األوىل، وجيب تعهدها 

باإلصالح والتنبيه والتيسري يف كل األوقات.

أقوال العلماء عنه
مصطفى  الشيخ  أّن  على  املعاصرين  الباحثني  كلمة  تتفق  تكاد 
صربي نسيج وحده ال مثيل له بني بين عصره. فقد ظهرت ميوله 
من  شاكلها  وما  ومنطق  وفلسفة  كالم  من  العقلية  العلوم  إىل 
معارف منذ الصغر، يؤكد ذلك قوله عن نفسه: "االجتهاد يف 
العلوم العقلية يلتئم مع فطريت ومزاجي واليت ال يبتعد عنها علم 

أصول الدين"(٩)، هلذا عرف بني أهل االختصاص بسعة االطالع 
والقدرة الفائقة على املناظرة.

الذي  الصائل  الفحول  اخلطيب "فحل  الدين  حمب  عنه  قال 
يعد فضله أكرب من فضل معاصريه"(١٠) ألنه دافع عن اإلسالم يف 
أيام كان فيها االنقضاض على اإلسالم باسم اإلسالم ومبباركة 
علمائه. وقال عنه الشيخ زاهد الكوثري "قّرة أعني املجاهدين"، 
الفتاح أبو غدة قائًال "إن كتابه موقف  وقد مدحه الشيخ عبد 
عن  البوطي  الشيخ  وقال  منازع"،  بال  القرن  كتاب  هو  العقل 

كتابه آنف الذكر "هو كتاب ال مثيل له".

جوانبه األخالقية
عاىن شيخنا رمحه اهللا طوال حياته من الفقر الذي كان به فخره؛ 
فقد عاش فقريا ومات على تلك احلال غري آبه جبمع حطام الدنيا. 
وأكرب شاهد على ما ذهبنا إليه اضطراره إىل بيع كتبه ليحصل 
على مثن تذاكر سفر من الدرجة الثالثة بالباخرة له ولسائر أفراد 
توليه  رغم  وهذا  اإلسكندرية،  إىل  اآلستانة  من  وذلك  أسرته، 

منصب "شيخ اإلسالم" لسنوات عديدة.
فقد  عصره؛  علماء  بني  األمثال  مضرب  شجاعته  وكانت 
حارب االحتاديني وعلماء الدين املتغربني، وحلقه من جراء ذلك 
أذى كبري من قبل املثقفني والساسة. وقد عمل طوال حياته على 
تغيري الوضع حنو األفضل، وقد زاد نشاطه منذ أن أحس باخلطر 
املحدق بالدين اإلسالمي يف العامل اإلسالمي، وبقي على ذلك 

املنهج غري متزعزع أو مستجيب لترغيب أو الترهيب.
غادرنا الشيخ مصطفى صربي رمحه اهللا إىل عامل اخللود من 
املوافق  رجب ١٣٧٣هـ  مبصر ٧  والصاحلني  والشهداء  األنبياء 
٢ من مارس ١٩٥٤ م. رحم اهللا شيخنا وأجزل مثوبته، ونفعنا 

بتجربته وأفادنا من علمه، إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير. 

جامعة اجلزائر املركزية / اجلزائر.  (*)
اهلوامش

موقف العقل، ٩٢/٣، ٣٨٦/٤.  (١)

املصدر السابق، ٣٨٦/٤.  (٢)

أنظر: موقف العقل، ١-٦٨، ٤٠٦.  (٣)

موقف العقل، ١٥٧/٢.  (٤)

املصدر السابق، ٣٢٣/٢.  (٥)

املصدر السابق، ٤٤/١.  (٦)

املصدر السابق، ٤٤/١.  (٧)

املصدر نفسه، ٦٦/١.  (٨)

املصدر السابق، ٣٨٧/٤.  (٩)

(١٠) مقال حمب الدين اخلطيب، جملة الفتح اإلسالمي، العدد ١٩٤.



كان شريط املسـاجد الالمع عالقا يف جدار ذهنه 
املشبع بالنفاذ الروحي. الشيخ إمساعيل أفندي محامة 

مسجد كما يقول عنه تالميذه اخللص.
كيانه اجلامع، ذرات فطرته البيضـاء، طائره اإلمياين املحلق 
يف األعايل، تسـكن كلها مـآذن وقباب إسـطنبول املتوهجة 
بالندى والطهر. املسـاجد السلطانية العمالقة تستبطن أحاسيسه 
الدافئة... أذاا املطلول املبغـوم... ابتهاالا الندية املتموجة... 
تراتيلها املعرشة باألحلان املرشوشة الغضة. ويلج باحاا الفسيحة 
مدَّ البصر، بواجهاـا الرخامية املصقولة، فيتوثب قلبه الرهيف، 
وتتلبسه أحاسيس سلطانية عظيمة، لعظام بناة، وسواعد متوضئة، 
وحماميل حجارة منتقاة بعناية، و"سـنان" املعلم العظيم يرشـها 

بلمسات فنه الساحر املتكلم.
كان يسـبح بباصريه مذهوال وهو يلـج الصدفات املكنونة 
بسـر السـماء، ومتتصه حماريبها الفارهة... أعمدا األسطوانية 
الرابضة... قباا األهرامية السـماوية... لغات كثر تناجي قلبه 
املدهوش... تنبعث بنمنماا السـاحرة: الضوء املتكسر املشعث 
املتماوج، اللون الطاووسـي السـابغ، اخلط املعشوشب الفتان، 
الزجاج الفسيفسـائي املزركش، رجـاله ال تقويان على محل 

عراجني عشـقه املتهدل "بالدهش" و"العطش". كم قضى ليايل 
قمراء يف باحة مسـجد "الفاتح"، قرب الضريح الرخامي اجلامث 
يف ظالل الشـجر الفينان، يستل أحالمه املتوثبة، يناجي عرائسها 

املخبوءة. 
إن مـا يقلقه وميضه هو ضيق ذات يـده، واحنباس حياته يف 
دارة العطايا النـزرة املتقطعة. منذ نزوحه املبكر إىل إسـطنبول 
رفقة شـيخه الروحي وهو يعيش يف ظالل التكايا والزوايا، بني 
مههمات الذاكرين، وتوسالت الزائرين، ورباطات املريدين، إىل 
أن ورث (سـر) املشـيخة الروحية بزاويته املتواضعة، فازدادت 
أعباؤه أثقاال من إشـراف على مواسم تعبدية خاصة، واستقبال 
للعطايا واهلبات املتنوعـة، واحتفاء بالضيوف والزوار الوافدين، 

كأني أكلت

قصة

مجال أمني*

’
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وإنفاقات متواصلة على تلك املراسيم واملوالد. فما يأيت به ر اليوم 
يبتلعه حبر الغد. والدائرة تدور، واأليام تدول، ورحى العمر تطحن 
الرغائب احلسـان، وظالهلا تبهت وتصفر بفعل اليبوسة الزاحفة، 
وصراع حمموم بدأ يشتعل ويتلظى بني عقله السؤول وقلبه امللول، 
بني طموحه األخروي واجنذابه الدنيوي، بني رسوم العبادة وعبادة 
الرسـوم، بني والئم الطاعة وطاعة الوالئم... بني وبني وبني... 
دوامة عاشها وهو يتربع على عرش املشيخة بني أتباعه ومريديه. 

قال عنه مريده (ن): "إن شـيخنا إمساعيـل أصابه ما أصاب 
شـيخنا جالل الدين الرومي مع التربيزي مـن خلوة عن األتباع 
والزوار وسـياحة انفرادية يف مساجد اسطنبول العتيقة". وشاهده 
مريده (ش) وهو يتسلق قمة (شامليجا) قبل الغروب، مقتعدا مكانه 

املعلوم قبالة املساجد/األهرامات مذهوال... مشدوها... ملتاعا. 
وراقبه صديقه الدرويش (ع) وهو يطوف مبساجد السليمانية 
والفاتح والسلطان أمحد، ال تطرف له عني وال يغمض له جفن، 
وال تكل له قدم، مث يسـتلقي يف أفنائها متأمال سارحا يعب من 
مجاهلا املجسـد الضايف. وقالت عنه زوجته (ر): "إن زوجي قد 
أصابـه الذهول والذبول منذ تلـك الليلة اليت قضاها معتكفا يف 

مسجد الفاتح منتصف رجب املاضي". 
كان إمساعيل أفندي مسـتلقيا يف باحة مسـجد الفاتح، وهو 
يستعيد شريط حياته احلافل، ورشـاش زبد تلك "الرؤيا" الغريبة 
ميتلك جمامع قلبه وروحه. يف نفس هذا املكان املقدس ويف مثل هذه 
السـاعة الليلية الواعدة... شاهد يف احللم خيال حممد الفاتح قادما 
من املحراب الرخامي... ينتصب قبالته بلباسه األبيض الناصع... 
عطور مساوية تفعم أنفه، صوته الندي يسـر يف أذنيه حديثا نبويا 
مأثورا "من بىن مسـجدا هللا ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف 
اجلنة"، مث يغيب خياله وابتسـامة وضيئة ترسـم دوائر النور على 
وجهه الوضاح. يغيب وتغيب منذ تلك اللحظة الفاصلة رغائبه اليت 

استطالت مثل األظافر حىت غدت خمالب ختدش إميانه األخروي.
إن ما يقلقه وميضه هو ضيق ذات يده بفعل اإلسراف الزائد، 
والعطايا املهدورة يف الوالئم والضيافات. جبال من اجلليد العائم 
الكاذب حتجزه عن التحديـق والتحليق. ويف مثل حلظة كلمح 
بالبصر قرر -وذكرى الفاتح ال تطرف عينها يف خياله املشبوب- 
بناء مسجد -ولو كمفحص قطاة- يكون أساسا ركينا لبيت ال 
حمدود يف اجلنان... "يا لروعة التقابل الشهودي الغييب ينث شهدا 
وحالوة من كالم الرسـول املعلم  -قال ذلك حمدثا نفسه- 
بيـت هللا فوق هذا الكوكب اهلاوي، وبيت لك يف املأل األعلى، 
أّي "وجبة" جمزية مينحها لك هذا احلديث، أّي مصري خالد مينحه 

لك هذا األلق النبوي... لو َوَضْعَت سـنوات الزوايا والتكايا يف 
كفة أخرى لطاشت باألوىل لثقلها األخروي).

تذكر يف غمرة هذا التحول النفسـي/الكياين "سـر" عظمة 
السالطني األوائل... سـر امتدادهم التارخيي اخلصيب يف حنايا 
املعمور وثنيا الدهور... إا املسـاجد/األهرامات اليت تنتشر يف 
ضفاف البسـفور كأزهار األقحوان متفتحة بامسة قبالة السماء 
املغسـولة. "إنك يا إمساعيل ستنافس عظمتهم األخروية بعد أن 
غلبوك يف عظمتهم الدنيوية، ستنشر ذكرك ذا املجد املوعود يف 

عامل اآلخرة، وهي خري وأبقى". هكذا حدث نفسه القلقة. 
َقرََّر مصمما يف غمار حتوالته سلوك رياضة نفسية جديدة حتقق 
له حلم حياته األخروية. إا "لعبة الوهم" املتبادل بينه وبني نفسه، 
وهم التشبع بلذائذ األطعمة واألشربة، وهم املوائد املمدودة احلافلة 
يف املواسم املكرورة والضيافات املتجددة. قرر حتطيم وهم "التشبع" 
مبعول إميانه األخروي... "االستغناء" و"االدخار" مها شعاره اجلديد 

يف رحلته اجلبلية اجلديدة، وهو يتوقل حزون النفس وذراها.
قالـت عنه زوجته: "كلما أخـربت زوجي بأطايب الطعام 
اليت َسُتْشـتََرى له، رفض ذلك ورد ثلثيهـا وأبقى على الثلث 
فقط، مدخرا نقودها يف صندوق خشيب مرددا مجلة غريبة (كأين 

أكلت... كأين أكلت...)". 
وقال عنه جاره البقال (ف): "كلما همَّ الشيخ إمساعيل باقتناء 
فواكه الصيف النضيجة كعادته، أسـرع بإرجاعها كمن لدغته 
أفعى قاتلة مرددا كالما غريبـا (كأين أكلت... كأين أكلت)". 
وقال عنه مريدوه: "إن طقس (االجنذاب) الذي جلل شـيخنا يف 
سنواته األخرية أصابه بالذبول والذهول، فال هم له إال االدخار يف 
ذالك الصندوق اخلشـيب العتيق مرددا مجلته املأثورة (كأين أكلت 

.. كأين أكلت)".
وقال عن البّناء (ك): "كان الشيخ إمساعيل يتعهد بناء مسجده 
الصغري باملراقبة اليومية، بل كان يسـاهم بوضع لبناته الصخرية 
بيديه املتوضئتني. وكلما اسـتطال البناء أبصرت وجهه الوضاح 

يستنري بنور مساوي غريب كأنه فلق الصبح األزهر".
وحني اسـتتم احللم األخروي شـكله الصخري املستدير، 
واستكمل زينته الزخرفية املتواضعة يف طابقيه الصغريين، عقد فيه 
الشـيخ إمساعيل أوىل حلقاته الندية معلنا لطالبه وزواره أنه قرر 

تسميته جامع "كأين أكلت". 

كاتب وأديب / املغرب. قصة حقيقية جرت يف عهد الدولة العثمانية.  (*)



التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يف  النشر  له  يسبق  مل  الذي  الكاتب  من  يرجى   •

املجلة إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  املجلة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  املجلة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف املجلة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي املجلة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
حترير  هيئة  إىل  املشاركات  مجيع  إرسال  يرجى   

املجلة على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

تفكرية  عالقة  واإلنسان  العامل  بني  اجلدلية  العالقة 
باألساس. عامل قبالتنا يصدمنا حبّدة فيكون ردُّ فعلنا على 
فعله استنهاًضا لقوانا الذهنية للتفكر به، والكشف عن 
تنهض  الفعل  وردِّ  الفعل  هذا  بني  ومن  أحاجيه.  وتفسري  مستوره، 
قوى  أن  على  يدّل  ممّا  الثقافات  وتزدهر  املدنيات  وتقوم  احلضارات 

ها مل ُتَصْب باإلرهاق والعقم. اإلنسان الواعية ال زالت على أشدِّ
فال ميكن التصور للحظة واحدة عامل من دون إنسان، أو وجود 
القرآنية  ثقافتنا  يف  احلقيقة  هذه  مصداق  وجند  عامل،  دون  من  إنسان 
والسّنية. ومن هنا جاءت مقاالت هذا العدد من "حراء" تدور حول 
بينهما  اجلدلية  العالقة  هذه  على  بالشواهد  واإلتيان  والعامل  اإلنسان 

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.
ومن أبرز هذه الشواهد وأعظمها "حممد"  الذي تألق قلم األستاذ 
ًرا للعامل وشارًحا ملغزى الوجود  فتح اهللا بالكالم عنه من حيث كونه مفسِّ
ومعىن اإلنسان. فمقاله يروي الظماء، ويسقي العطاش، إنه يستقي من 
ينبوع مساوي َثرٍّ فتنهال عليه األفكار، وتتداعى عليه املعاين ويتحول قلمه 
بني أنامله إىل عمود نوراين مغموس برحيق كوين عذب املذاق، فيوقظ 

عني الزمن عليه، وميأل كؤوس املعارف بشراب رسالته. 
فيه  يبني  آخر  مقاال  فريدف  العّبادي  أمحد  الدكتور  األستاذ  أّما 
الكبري  ولألستاذ  واملجتمع.  الفرد  يف  النبوة  آثار  مع  التعامل  مهمة 
د. حممد سعيد رمضان البوطي كالم عن الوهج الروحي يف حياة 
احلليم  عبد  الدكتور  األستاذ  إىل  إضافة  النورسي"،  "سعيد  األستاذ 
لبناء  مشروًعا  كوا  حيث  من  اهلجرة  عن  يكتب  الذي  عويس 
حضارة إميانية جديدة. وأما األستاذ الفاضل أديب الدباغ فيكتب يف 
مقاله "الضاربون يف األرض" عن أولئك الفتيان ذوي اهلمم العالية 
وهم يسيحون يف األرض حاملني شعلة اإلميان إىل كل مكان من هذا 
العامل. وقد أحتفنا األستاذ زغلول النجار بأحد مقاالته عن إعجازية 
ويف  الكرمي.  القرآن  يف  اإلعجازية  هذه  ودالالت  والنهار  الليل 
الشخصيات اإلسالمية حيدثنا األستاذ الدكتور عّمار جيدل عن ريادة 
املفكر اإلسالمي شيخ اإلسالم مصطفى صربي. أما عن املسافة بني 
"دايتون" األمريكية و"أبنت" التركية وعما يشتركان فيه وخيتلفان، 

فكان يف مقال لألستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غامن. 
نستطيع  "حراء"  من  العدد  هذا  مقاالت  به  توحي  ما  خالل  فمن 
التوكيد على حقيقة كون اإلنسان والعامل يشكالن وحدة واحدة مثرية 
يف  يدور  العامل  زال  فما  وقت.  كل  يف  اجلادين  املفكرين  الهتمامات 
دواخلنا مولًدا فيها أعظم اخلواطر واألفكار، وما زال العامل كتاًبا مغلًقا 
يف حاجة إىل املزيد من القراءة والتصفح، وما زال القرآن والسنة ميداننا 
باملساعدة على حتمل معاناة فهم العامل وإدراك مقاصده وغاياته، وال زال 
خطأه،  خطاه ويصحح  ليوجه  إىل "الوحي"  البشري يف حاجة  الذكاء 

وحيدوه يف رحلته الصعبة الطويلة غري املتناهية. 

اإلنسان والعاَلم
االفتتاحية
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• ... وخامت املنبئني عن الغيب - فتح اهللا گولن
• الوهج الروحي يف حياة النورسي - أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي

• التأسي بني التربك والوظيفية - أ.د. أمحد العبادي
• الليل والنهار يف القرآن الكرمي - أ.د. زغلول النجار

• من "ديتون" األمريكية إىل "أبنت" التركية - أ.د. إبراهيم البيومي غامن

هو هو  فوق الوصف قاطبة من حيث جوهره ومكانته، فوق الوصف قاطبة من حيث جوهره ومكانته،
فريد الكون والزمان بأعماقه األخروية،فريد الكون والزمان بأعماقه األخروية،
 وضياؤه هلجت به األلسن قبل وجوده، وضياؤه هلجت به األلسن قبل وجوده،

فهو باين اإلنسانية من جديد، وقدوُمه إحسان لإلنسانية مجعاء...فهو باين اإلنسانية من جديد، وقدوُمه إحسان لإلنسانية مجعاء...
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	العظام البشريةمصدر إلهام للهندسة المعمارية
	رائد الفكر الإسلامي الحديث: شيخ الإسلام مصطفى صبري
	كأني أكلت


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TRK ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




